
 

BEN JIJ DE TECHNICUS MET KENNIS VAN WINDOWS SERVER & 
OSX EN KAN JIJ OOK MET JAVASCRIPT UIT DE VOETEN? 

Lees dan snel verder 

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 en over middelen ten behoeve van het bouwen van tijdelijke zalen. 
ACS beschikt over een deskundig team van ca 74 medewerkers en bestaat uit 6 divisies: ACS 
Amsterdam, ACS Utrecht, ACS Avisco,  ACS Rotterdam, ACS Projects en Eventresult. Deze laatste 
divisie verzorgt de IT dienstverlening voor onze klanten.  

Voor meer informatie: www.acsaudiovisual.com. 

Voor onze afdeling Eventresult zijn wij op zoek naar een gedreven IT Technicus. De afdeling 
Eventresult houdt zich vooral bezig met het leveren van diensten als Presentatie Management 
Systemen, het (live) streamen van presentaties en het hosten daarvan en het zorg dragen voor E-
Poster oplossingen.  

Bezit jij onderstaande kwaliteiten en vind je het niet erg om regelmatig in het buitenland te werken, 
dan ontvangen wij graag je gegevens! 

Functieomschrijving: 

Als IT-Technicus zorg jij ervoor dat: 

 het technisch inhoudelijk ontwerp klopt en coördineer jij de werkzaamheden in jouw 
specialistisch gebied; 

 er vernieuwende en creatieve ideeën ontstaan op jouw specialisme; 

 klanten tevreden zijn over de dienstverlening van ACS; 

 er een probleemloze productie wordt gedraaid; 

 jouw kennis wordt gedeeld door middel van het verzorgen van interne trainingen op jouw 
specialisme. 

Functie eisen: 

 Minimaal Mbo niveau 4; 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

 Specialistische kennis op het gebied van PHP, MySQL, HTML, CSS en Javascript 

 Representatief; 

 Collegiaal; 

 Gedreven; 

 Rijbewijs. 

 



 
Solliciteren 

Wij bieden je een uitdagende functie, waarbij salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden 
concurrerend zijn. ACS audiovisual solutions 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 sollicitatiebrief voorzien van CV aan Yvette Verbrugge, HRM, via 
y.verbrugge@acsaudiovisual.com of per post: Archangelkade 5 a-b, 1013 BE Amsterdam. 

 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

mailto:y.verbrugge@acsaudiovisual.com

