Audio Visual Technician
CREATE.eu zoekt een technisch profiel dat van aanpakken weet!
Heb je een praktisch denkend hoofd op je schouders en veel zin om mee te werken aan
innovatieve en baanbrekende AV projecten? Dan is werken bij CREATE iets voor jou!
Wat houdt de job in:
Heb je een praktisch denkend hoofd op je schouders en veel zin om mee te werken aan
innovatieve en baanbrekende AV projecten? Dan is werken bij CREATE iets voor jou!
Specifiek zoeken we:
Een technisch profiel (Elektriciteit, Elektronica of Elektromechanica) met sterke interesse in
de wereld van audio en video.
Een ontrafelaar: een complex AV- project zie je als een boeiende uitdaging.
Je houdt ervan mee na te denken over creatieve oplossingen voor uitdagende problemen.
Je ziet makkelijks structuur in complexiteit.
Leergierig: je valt op door je voortdurende drive en zin om bij te leren op technisch vlak.
De goesting om je te verdiepen in deze materie is dus onmisbaar.
Vlotte communicator: in deze functie kom je in contact met klanten, collega’s, externe
partners enz.
Een vliegende probleemoplosser: ook de dagelijkse problem-shooting en onderhoud van
onze installaties behoort tot jouw takenpakket.
Hiertoe verplaats je je regelmatig doorheen heel België (en soms ook daarbuiten).
Een bezige bij en een doorzetter: je steekt graag zelf de handen uit de mouwen, fysieke werk
schrikt je niet af.
Naast het nodige denk- en puzzelwerk, vereist deze functie namelijk ook dat je zelf meegaat
op installaties en deze nauwkeurig uitvoert.
Je bent dus alvast niet geboren met 2 linkerhanden en je werkt je taken steeds tot in de
puntjes af.
Wij bieden:
Naast het uitzonderlijke, getalenteerde team en hoeveelheid (multimediale) kennis waarin je
terecht komt biedt een job bij CREATE:
Een vast contract met goede verloning aangepast aan jouw competenties + extralegale
voordelen.
Je komt terecht in een jong en dynamisch team en krijgt de kans om aan innovatieve en
toonaangevende projecten te werken in binnen- en buitenland.
In-house opleiding en uitgebreide bijscholingsmogelijkheden.
Kortom, ben je op zoek naar een afwisselende, uitdagende maar tegelijk ook praktische job,
met een zichtbaar resultaat om U tegen te zeggen, dan ben je bij CREATE bij het juiste adres!
Contact:
NAAM: Bob Van Cleemputte
EMAIL: bob@create.eu
GSM: 0486633323

