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(ALLROUND) AV TECHNICUS GEZOCHT! 

 
 

Ben jij DE klantgerichte en collegiale (allround)AV Technicus? 
 
Als allround AV Technicus bij ACS audiovisual solutions verzorg je de technische uitvoering 
van alle soorten audiovisuele presentaties. Dit houdt in dat je alle AV hulpmiddelen plaatst en 
bedient, zorg draagt voor de preventie en oplossingen van storingen en technisch adviseert.  

Interesse? Lees dan verder. 
 
 
ACS audiovisual solutions 
 
ACS audiovisual solutions adviseert en faciliteert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij 
de realisatie van audiovisuele oplossingen en volledige zalenbouw voor de congres-, beurs- 
en vergadermarkt. 
 
Hiertoe beschikt ACS over een grote expertise, een breed assortiment van o.a. de meest 
moderne video-, licht- beeld- en geluidapparatuur, tot middelen ten behoeve van het bouwen 
van zalen. ACS beschikt over een deskundig team van circa 65 medewerkers en bestaat uit 5 
divisies: ACS Amsterdam, ACS Utrecht, ACS Avisco,  ACS Rotterdam en ACS Projects.  
 
Voor meer informatie: www.acsaudiovisual.com 
 
 
Het takenpakket: 

• Je draagt zorg voor de technische uitvoering van alle soorten audiovisuele 
presentaties;  

• Je geeft technische adviezen; 
• Je plaatst en /of bedient alle audiovisuele hulpmiddelen; 
• Je draagt zorg voor het geven van instructie aan gebruikers van de apparatuur;  
• Je stemt  vragen, wensen en klachten van klanten af met kantoor; 
• Je draagt zorg voor de preventie en oplossing van storingen aan audiovisuele 

hulpmiddelen. 
 

Profiel: 

• Je hebt een opleiding op Mbo niveau AV techniek (bv: ROC Sound & vision); 
• Je beschikt over een goede kennis van audio-, licht-, projectie- en videotechniek;  
• Je hebt minimaal een jaar werkervaring in de audiovisuele branche en hebt reeds 

zelfstandig klussen gedaan; 
• Je bent flexibel, initiatiefrijk en hebt een communicatieve en dienstverlenende instelling; 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B; 
• Bereid om op wisselende tijden te werken; 
• Beheersing van de Engelse- en Nederlandse taal; 
• Affiniteit met automatisering is een pré; 
• Representatief; 
• Je bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam. 
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Wat wij bieden: 

Een uitdagende functie waarin je werkt in een enthousiast en collegiaal team. De salariëring 
en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn concurrerend. ACS  biedt nieuwe medewerkers in 
eerste instantie een contract voor bepaalde tijd. 

Heb je interesse in een leuke en uitdagende functie en beschik je over de gevraagde kennis 
en kwaliteiten, richt dan een motiverende sollicitatiebrief voorzien van CV aan: 
 
ACS audiovisual solutions HRM 
Yvette Verbrugge 
y.verbrugge@acsaudiovisual.com  
 
of per post:  
Archangelkade 5 a-b 
1013 BE Amsterdam 
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