
   

 1 

 

Installatiemonteur Audiovisuele Techniek 

 

Ben je enthousiast en heb je naast audiovisuele techniek ook affiniteit met ICT.  

Kom dan naar dB audiovisueel! 

 
Voor verdere ontwikkeling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Installatiemonteur 
Audiovisuele Techniek voor de aanleg en inbedrijfstelling van audiovisuele installaties. 
De allround functie bestaat uit het installeren van eenvoudige geluidsinstallaties tot het 
inrichten van een volledig auditorium, inclusief bijbehorende randapparatuur zoals grote 
LCD schermen, videoconference systemen, geluidsystemen & professionele 
besturingssystemen. Hier horen ook administratieve taken bij zoals het registreren van 
verbruikt materiaal en arbeidsuren. 
 
Naast installatiewerkzaamheden kan er ook een beroep op je gedaan worden voor het 
uitvoeren van service en onderhoudswerkzaamheden of een klant assisteren bij het gebruik 
van audiovisuele apparatuur. In eerste instantie werk je samen met een ervaren AV-
technicus en/of projectleider. 
 
 
Jouw profiel 

• MBO 3/4 werk- en denkniveau; 
• Ruime kennis van audiovisuele techniek;  
• Je hebt affiniteit met ICT en data netwerken; 
• Je bent representatief en klantgericht; 
• Je bent en accuraat; 
• Je bent een zelfstarter en bent nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren; 
• Je bent creatief. Is er geen pasklare oplossing, dan vind je die uit; 
• Betrouwbaarheid en vermogen om in een team te werken; 
• Je bent bereid om vakinhoudelijke cursussen en opleidingen te volgen; 
• Rijbewijs B is een pré. 

 
 
Soort dienstverband? 
Fulltime, Bepaalde tijd of Onbepaalde tijd 
 
 
Wie zijn wij? 
dB audiovisueel is gevestigd in Groningen en leverancier van professionele audiovisuele 
apparatuur. Onze product range bestaat onder andere uit professioneel beeld-, geluid-, 
multimedia- en videoconference systemen. Wij hebben onze audio- en videosystemen al bij 
heel veel gemeenten, provincies, ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven mogen 
integreren. 
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Werken bij dB audiovisueel 

• Werken met een leuke groep gekwalificeerde collega’s (20) in een dynamische en 
fijne werkomgeving; 

• Een informele, no nonsens werksfeer, waarin open communicatie, korte lijnen en 
plezier in het werk zeer belangrijk zijn; 

• Je wordt gestimuleerd om mee te denken over creatieve en slimme oplossingen 
voor complexe technische vraagstukken; 

• Een organisatie waar medewerkers als individu en als team de ruimte krijgen om hun 
talenten te ontplooien en zichzelf te zijn;  

• Inhoudelijk uitdagende baan bij een succesvolle organisatie; 
• Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden; 
• Een goed salaris passend bij je ervaring en aantoonbare competenties; 
• Flexibele en zelfstandige werkverdeling; 
• Je neemt deel aan een goede pensioenregeling en hebt 25 vakantiedagen. 

 
 
Standplaats  
Je standplaats is Groningen en/of bij de klant. Onze klanten zijn gevestigd in door heel 
Nederland. 
 
 
Sollicitatieprocedure  
Na een briefselectie volgen persoonlijke gesprekken. De sollicitatieprocedure bestaat uit 
meerdere sollicitatiegesprekken. Een referentieonderzoek kan onderdeel uitmaken van de 
procedure. 
 
 
Geïnteresseerd?  
Wil je deel uitmaken van ons team en samen met ons mooie systemen bouwen? Stuur ons 
dan een e-mail met je motivatie en CV of bel ons! 
 
 
  
 
 
 
 
Contactpersoon: De heer Bert-Wietze Dijk 
Kattegat 14 
9723 JP Groningen (industrieterrein Eemspoort) 
 
Tel:   050 525 7777 
Website: www.dbaudiovisueel.nl  
Email:   info@dbaudiovisueel.nl 


