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ALLROUND AV TECHNICUS GEZOCHT! 
 
 

Ben jij DE klantgerichte en collegiale allround AV Technicus? 
 
Wij zoeken een AV Technicus die van alle (AV) markten thuis is. Je bent een perfectionist die 
er elke keer weer voor zorgt dat de techniek tot in de puntjes is geregeld en elk evenement 
vlekkeloos verloopt. Je plaatst alle AV middelen secuur op basis van de specificaties en 
tijdens het evenement ben je verantwoordelijk voor de bediening. Je hebt oog en oor voor de 
klant en stelt je flexibel op als zaken onverhoopt last minute wijzigen. Je bent communicatief 
vaardig en vindt het leuk om jezelf te blijven ontwikkelen en mee te groeien met de 
ontwikkelingen in de branche. 

Herken je jezelf hierin? Lees dan verder! 
 
Wie is ACS audiovisual solutions 
 
Wij zijn dagelijks bezig met de technische ondersteuning van onze klanten in binnen- en 
buitenland tijdens vergaderingen, beurzen, congressen en evenementen. Dit doen wij graag 
op zodanige wijze dat de klant zo min mogelijk merkt van de techniek. Behalve dan natuurlijk 
het kippenvel als de show begint met imponerende AV. 
In Nederland zijn wij onder andere te vinden in een aantal grote congrescentra in de 
Randstad, maar ook bij 4- en 5- sterren hotels. In het buitenland komen wij bij veel grote 
venues over de vloer. 
Wij deden al veel aan IT oplossingen in combinatie met onze AV, maar de coronacrisis heeft 
hier een enorme boost aan gegeven. Naast de onsite evenementen zijn wij op dit moment 
ook veel bezig met streaming, videoconferencing en online en hybride evenementen. 
 
 
Functieomschrijving 

• 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 geeft 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. 

• Je bent klantgericht, hebt oog voor detail en denkt creatief mee om tot het maximale 
resultaat te komen. 
 

Profiel: 

• Je hebt een opleiding op MBO niveau AV techniek (bv: ROC Sound & Vision); 

• Je beschikt over een goede kennis van audio-, licht-, projectie- of 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, ook in het buitenland; 

• Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift. 
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• Affiniteit met automatisering is een pré; 

• Representatief; 

• Je bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam. 
 

Wat wij bieden: 

• Een fulltimebaan (40 uur); 

• Een deskundig team van ruim 50 enthousiaste en gezellige collega’s; 

• Een magazijn vol met een breed assortiment aan de meest moderne video-, licht- beeld- 
en geluidsapparatuur waarmee we de mooiste oplossingen kunnen aanbieden. 

Wij  bieden 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  
Yvette Verbrugge 
y.verbrugge@acsaudiovisual.com  
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