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Technical Expert Audiovisuele Technieken, Axians Belgium (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840084

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : In een wereld die constant in verandering is, focust VINCI
Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie
en data om sneller nieuwe technologieën te kunnen uitrollen,
waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie
en energietransitie.

In gelijke tred met de veranderingen in de markt,
ondersteunt VINCI Energies haar klanten door het
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aanbieden van steeds meer innovatieve oplossingen en
diensten, van ontwerp tot implementatie, indienststelling en
onderhoud.

Met hun sterke lokale verankering en wendbare
organisatiestructuur geven de 1.800 business units van
VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid,
veiligheid en efficiëntie van energie-, transport-, en
communicatie-infrastructuur, industrie en gebouwen.

https://www.vinci-energies.be/

Als audiovisueel expert bij Axians Audiovisual, een merk van
VINCI Energies, integreer je diverse audiovisuele- en
conferentiesystemen, camera's, projectoren, netwerken en
sturingssystemen bij grote referenties. Je krijgt een
uitgebreide opleiding en leert zo de knepen van het vak. Wij
zijn actief in België en Luxemburg.

Je voert installaties uit van audiovisuele- en
conferentiesystemen, camera's, projectoren,
sturingssystemen, etc.

Je neemt de installatie en configuratie van audiovisuele
installaties op zich

Je hebt een notie van IT systemen om audiovisuele
systemen te programmeren in samenwerking met ons team
van software engineers

Je kan zelfstandig audio- en videosystemen afregelen

Je zet testen en simulaties op ter detectie van problemen

Je streeft een kwaliteitsvolle oplevering van het project na, in
samenwerking met de project manager

Een gevarieerde job met veel autonomie

Een omgeving waar enorm veel expertise aanwezig is en
waar je alle kansen krijgt om bij te leren

Een leuke en professionele werksfeer

Een eerlijk verloningspakket met interessante extralegale
voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, bonusregeling, bedrijfswagen…)

Je maakt deel uit van een gezonde organisatie die
onderdeel is van een internationale groep met ambities

Interesse? Solliciteer online of door uw cv te versturen naar
dana.vanbelleghem@vinci-energies.com

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE
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Durée : :

24 mois

Description libre : Je behaalde een Bachelor diploma en beschikt over een
aantal jaren relevante ervaring

Je bent gebeten door audiovisuele- en/of ICT-technologie

Je hebt enige affiniteit met audio- en videosystemen,
evenals IT-netwerken

Je bent geïnteresseerd in besturingssystemen zoals Extron,
Crestron of AMX; het onderhoud en beheer van
audio(conferentie)systemen

Je hebt een goede kennis Frans

Je kan klantgericht en zelfstandig werken

Je bent flexibel om naar de verschillende werven in België te
rijden

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1840084-inline.html?cid=Partner_LeForem
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