
 

                                               
 

 

Ben jij onze nieuwe werkvoorbereider die alle projecten in 
beeld brengt? 
 

Wij zoeken een werkvoorbereider met video kennis. 
 
 
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 53 medewerkers en bestaat uit 5 
divisies: ACS Amsterdam, ACS Utrecht, ACS Avisco, ACS Rotterdam en ACS Projects.  
 

 
Wat ga jij doen als werkvoorbereider:  
 
Jij zorgt ervoor dat je de mensen, middelen en transportbenodigdheden zo efficiënt en 
effectief mogelijk inzet. Hiervoor heb jij overleg met je collega’s werkvoorbereiders, sales, 
floormanagers en de collega’s van logistiek. Daarnaast zorg jij voor de technische 
uitwerkingen op het gebied van voornamelijk video. Natuurlijk heb je ook kennis van licht en 
geluid, zodat we je daar ook voor kunnen inzetten. Maar video is jouw ding! Op klus zijn er 
geen onverwachte zaken meer, je hebt van tevoren al overal over nagedacht! 
 
 

Wat breng jij mee: 
 
Je hebt een werk- en denkniveau op MBO+. Je bent altijd bezig met audiovisuele zaken en 
hierdoor heb jij een zeer goede kennis van de toepassingen hiervan. Of ze nu Engels of 
Nederlands tegen je spreken, je verstaat het allemaal. Ervaring heb je al opgedaan in een 
dergelijke functie en weet dat je altijd de puntjes op de “i” moet zetten.  
 
Om deze functie goed te kunnen uitoefenen beschik jij over de volgende competenties: 

• probleem oplossend vermogen,  

• efficiënt en kostenbewust,  

• goed kunnen plannen en organiseren,   

• zorgvuldig & accuraat,  

• 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. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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