Gaat jouw hart sneller kloppen van audio- en videosystemen? Heb je ervaring opgedaan
met het programmeren hiervan en vind je het leuk om klanten te helpen aan DE audio- en
video oplossing die naadloos aansluit bij hun behoefte? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Van Brienen AV zoekt een Audiovisueel Technicus /
Werkvoorbereider (Fulltime).
Voor ons groeiende bedrijf zijn we wegens uitbreiding op zoek naar een ervaren
Audiovisueel Technicus die van aanpakken weet. We zijn een snelgroeiende Start Up.
Wat betekent dat er volop kansen en mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen. Het
betekent ook dat de werkzaamheden uiteenlopen van het maken van een offerte tot het
zelf installeren van een audio- en/of videosysteem. Je bent iemand die houdt van deze
afwisseling en van de vrijheid die je bij ons krijgt om nog echt het verschil te maken in AV
land.
Dit vind je leuk om te doen
• Je gaat op werkbezoek om klantbehoeften te inventariseren en klanten te adviseren over
de mogelijkheden die we bieden. Ook vind je het leuk om na afloop nog eens langs te
gaan om te vragen of ze nog tevreden zijn en of we ze nog met andere zaken kunnen
ondersteunen.
• Je maakt offertes, werktekeningen en werkorders en weet dus precies wat het
beschikbare aanbod is en wat er nodig is om een project succesvol af te ronden.
• Het programmeren van audio- en videosystemen klinkt jou als muziek in de oren ;-)
• Je hebt gevoel voor commercie en je voelt je verantwoordelijk voor de groei van ons
bedrijf en de tevredenheid van onze klanten.
• En natuurlijk vind je het prima om een keer de telefoon op te nemen, koffie te zetten of
zelf een installatieklus te doen als dat nodig is. Werken bij een Start Up betekent
namelijk ook dat we het samen moeten doen!
Daarnaast beschik je over
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Up to date kennis van de huidige technieken
Ervaring met het programmeren van systemen als Extron, Crestron, Biamp en QSC of in
staat om je deze systemen binnen no time eigen te maken
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Rijbewijs B
Wat krijg je van ons

Wij bieden je - uiteraard - een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Hoe die laatsten eruit zien, bepalen we samen. Daarnaast krijgt je bij
ons een goed uitgeruste en nieuwe servicebus die je na werktijd gewoon bij jou voor de
deur mag parkeren. Onze werkzaamheden bevinden zich vooral in de randstad, maar het
kan zomaar zijn dat je een keer in het vliegtuig zit naar Berlijn om daar een toffe klus te
doen. Bij Van Brienen AV zijn we een hecht en informeel team en gaan we voor elkaar
door het vuur. Met die leuke en bevlogen collega’s (en vrijdagmiddagborrels) zit het dus
ook wel goed ;-)

