
 
 

Projectmanager AV-Techniek 
Een echte leider geeft het goede voorbeeld, want goed voorbeeld doet volgen! Ben jij de 
hardwerkende projectmanager audiovisuele techniek die wij zoeken? Lees dan verder! 

 
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: 
Als meewerkend projectmanager bereid je de uitvoering van het geplande project voor. Op basis van 
de technische tekeningen maak je een inschatting van de benodigde installatiematerialen en tools. 
Daarnaast controleer je de apparatuur op compleetheid. Je deelt alle benodigde gegevens met je 
team en samen met de planning zie je toe op een juiste planning en realisatie van de 
projectwerkzaamheden. Ook het bewaken van de kwaliteit vormt een onderdeel van je takenpakket. 
Aan de administratieve kant van jouw rol verzorg je een volledige en correcte registratie in ons 
systeem.  

 
Wie ben jij? 

• Je hebt een MBO werk- en denkniveau. 

• Je hebt ruime werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Je hebt goede kennis van audiovisuele technieken. 
 

Je bent een leider die beschikt over goede communicatieve eigenschappen, je bent kwaliteitsbewust 
en hebt een klant- en oplossingsgerichte houding. Ook ben je in staat om problemen helder te 
analyseren en waar nodig creatieve oplossingen toe te passen. 

 
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. 

• Inhoudelijk uitdagende baan bij een succesvolle organisatie 

• Je neemt deel aan een goede pensioenregeling en hebt 25 vakantiedagen 
 
Je komt te werken in een enthousiast team waarin samenwerking en werkplezier voorop staan en er 
ruimte is voor eigen inbreng en visie. We bieden je diverse opleidingen, cursussen en trainingen aan 
voor persoonlijke ontwikkeling en groei.  



 
 

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 projectmanager 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:   h.vanmal@dbaudiovisueel.nl 
Contactpersoon: Herman van Mal (Operations Manager)  
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