
                                                                                                          

                                                
 

 
FLOORMANAGER DIE HOUDT VAN UITDAGING 

 
 

Ben jij een gedreven teamplayer en weet je de wensen van onze klanten tot een goede 
uitvoering te brengen, lees dan snel verder. 
 
Als floormanager van ACS audiovisual solutions ben je verantwoordelijk voor het onderhouden 
van contacten met opdrachtgever met betrekking tot de technische aspecten tijdens het 
evenement. Je bent het aanspreekpunt op locatie voor opdrachtgever als ook voor je collega’s 
AV technici. Jij zorgt dat er een vlekkeloze uitvoering van het project plaats vindt. 
 
 
ACS audiovisual solutions 
 
ACS audiovisual solutions adviseert en faciliteert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij de 
realisatie van audiovisuele – en IT oplossingen en volledige zalenbouw voor de (internationale) 
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 circa 55 medewerkers en een aantal 
afdelingen die de nationale en internationale markt bedienen. 
 
Voor meer informatie: www.acsaudiovisual.com. 
 
Functieomschrijving 
 
Als floormanager ben je: 
 

• Het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant op locatie tijdens de uitvoering van het 
congres/evenement; 

• Verantwoordelijk voor het maken van een op- en afbouwplanning; 

• Goed voorbereid en zorg je voor een snelle, soepele en veilige op- en afbouw op 
locatie; 

• Verantwoordelijk voor de kwaliteit op locatie; 

• Degene die leiding geeft aan AV Technici op locatie en hen motiveert; 

• Aanspreekpunt voor de medewerkers op locatie en degene die de instructies geeft voor 
een accurate uitvoering van de werkzaamheden;  

• Mede bezig met de op- en afbouw en aansluiting van AV/IT apparatuur en bedient deze;  

• Verantwoordelijk voor hantering van de ARBO en VCA wet- en regelgeving. 

http://www.acsaudiovisual.com/


                                                                                                          

                                                
En beschik je over het volgende profiel: 

 

• Mbo+ niveau; 

• Woonachtig binnen de Randstad; 

• Zelfwerkzaam, enthousiast en oplossingsgericht; 

• Kennis van AV (noodzakelijk) en IT; 

• Geen 9 - 5 mentaliteit; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Leidinggevende capaciteiten en ervaring; 

• Kunnen functioneren op diverse niveaus, zowel in- als extern; 

• Accuraat; 

• Stressbestendig; 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Bereid tot (meerdaagse) reizen (binnen) Europa.  
 
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 vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:y.verbrugge@acsaudiovisual.com

