
                                                                                                                                                          
 

WERKVOORBEREIDER  
Die zorgt voor de puntjes op de ”i”. 

 
ACS audiovisual solutions adviseert en faciliteert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij 
de realisatie van audiovisuele presentaties voor de congres-, beurs- en vergadermarkt. 
Hiertoe beschikt ACS over een grote expertise, een breed assortiment van o.a. de meest 
moderne video-, licht- , geluid- en IT apparatuur, tot middelen ten behoeve van het bouwen 
van zalen. ACS beschikt over een deskundig team van ca 66 medewerkers en bestaat uit 5 
divisies: ACS Amsterdam, ACS Utrecht, ACS Avisco, ACS Rotterdam en ACS Projects.  
 
 

Ben jij gedreven, een teamplayer en weet je de offertes goed te vertalen naar 
de benodigde materialen en mensen, reageer dan snel!. 
 
TAKENPAKKET 

 
Op basis van de offerte verzorg jij de inzet van middelen en reserveert deze t.b.v. 
opdrachten door: 

 Per opdracht bekijken welke middelen nodig zijn en plant dit in. 

 Overleg met de Sales medewerkers over de uitgebrachte offertes 

 Huurt waar nodig middelen in en organiseert transport 

 Maakt de draaiboeken voor de opdrachten 

 Bevordert de kwaliteit en efficiency 
 
Verzorgt de facilitaire randvoorwaarden t.b.v. de projecten 

 Houdt de basisdossiers up-to-date t.b.v. repeterende opdrachten 

 Aanvragen van de vereiste (gemeentelijke) ontheffingen en bewaking, aanvragen en 
distribueren van inrij-, parkeervergunningen 

 
FUNCTIEVEREISTEN 
 

 MBO werk- en denkniveau 

 Zeer goede kennis van audiovisuele middelen en de toepassing hiervan 

 Beheersing Nederlandse en Engelse taal 

 Minimaal 3 jaar ervaring als werkvoorbereider in de audiovisuele branche 

 Kennis van en affiniteit met geautomatiseerde informatiesystemen 
 
 
Als werkvoorbereider bij ACS beschik je over de volgende vaardigheden: 
Probleem oplossend vermogen, efficiënt en kostenbewust, Plannen en organiseren, 
mondeling en schriftelijk communiceren, zorgvuldig & accuraat, inlevingsvermogen, 
besluitvaardig, stressbestendig. 
 
Mocht je interesse hebben in de functie en je bezit over de gevraagde kennis en ervaring op 
het gebied van audiovisuele dienstverlening, dan zien wij je motivatiebrief met CV graag 
tegemoet. 
Begin januari zal de eerste briefselectie plaatsvinden. 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


