
 
 

Installatiemonteur AV-Techniek 
Ben je enthousiast en heb je naast audiovisuele techniek ook affiniteit met ICT. 
Kom dan naar dB audiovisueel! 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn specialist in alle vormen van audiovisuele communicatie. Dagelijks werken we voor 
toonaangevende ondernemingen binnen uiteenlopende branches zoals gemeentes, provincies, 
ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen. Samen met onze klanten en partners werken we aan een 
werkomgeving waarin mensen moeiteloos en doeltreffend met elkaar communiceren en 
samenwerken. Dit realiseren we met vernieuwende audiovisuele oplossingen. 
 

De functie: 
In deze allround functie houd jij je dagelijks bezig met het installeren van eenvoudige 
geluidsinstallaties tot complexe en uitdagende oplossingen voor o.a. raadzalen, ziekenhuizen en 
scholen. De projecten worden van te voren allemaal voorbereid op de zaak, door jezelf en je 
collega’s. Het werk is heel dynamisch, geen dag is hetzelfde en daarom is jouw veerkracht daarbij van 
groot belang.  
In eerste instantie ga je samenwerken met een ervaren AV-technicus en/of projectleider.  
 

Wie ben jij? 
• Je hebt minimaal MBO niveau 3/4 

• Je hebt een brede kennis van audiovisuele middelen 

• Je hebt affiniteit met ICT en data netwerken 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Je bent representatief en klantgericht 

• Je bent stressbestendig en goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken 

• Je bent zelfstandig, doortastend en niet bang om een fout te maken 

• Je bent een teamspeler. Je eigenbelang is ondergeschikt aan het teambelang 

• Je bent creatief. Is er geen pasklare oplossing, dan vind je die uit 

• Je bent bereid om vakinhoudelijke cursussen of opleidingen te volgen 

• Je bent in het bezit van Rijbewijs B 

 
Soort dienstverband 
Het betreft een dienstverband voor 32-40 uur.. 
 

Werken bij dB audiovisueel 
Gevestigd in Groningen realiseren we mooie projecten doormiddel van onze noordelijke 
nuchterheid. Binnen ons bedrijf heerst een open en positieve sfeer. We stellen de klant centraal en 
voelen ons verantwoordelijk voor de werkzaamheden die we uitvoeren. 

 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een uitstekend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Je neemt deel aan een goede pensioenregeling en hebt 25 vakantiedagen 

• Je krijgt je eigen bedrijfsauto 

• Inhoudelijk uitdagende baan bij een succesvolle organisatie 



 
 

• Wij werken met een fijne groep eensgezinde en gekwalificeerde collega’s in een dynamische 
en fijne werkomgeving 

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

• Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden 
 

Interesse? 
Spreekt de bovenstaande tekst jou aan dan nodigen wij jou graag uit om kennis te komen maken 
onder het genot van een kopje koffie. Heb je nog vragen of twijfel je of deze functie bij jou past, 
schroom dan niet om te bellen of te mailen! 
 
Weet je zeker dat jij de AV-technicus bent die wij zoeken, stuur dan een mail met je motivatie én je 
CV naar ons op. 

 

 
 
Adres:   Kattegat 14 
Postcode en plaats: 9723 JP  GRONINGEN 
Telefoonnummer: 050-5257777 
Email:   info@dbaudiovisueel.nl 
Contactpersoon: Dhr. Paul Mellens  
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