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Audiovisuele uitdagingen bij marktleider BIS 
 
BIS, European leader in AudioVisual, Video & ICT integration, heeft met BIS Event Rental een sterke divisie 
voor de volledige audiovisuele ondersteuning van zakelijke evenementen. BIS levert alles op het gebied van 
licht, geluid, video, projectie, presentatie, interactie, rigging en podia. Ook regieruimtes, cameraregistratie 
en webcasting behoren tot de dienstverlening van BIS Event Rental. Diensten die een strategisch belangrijke 
aanvulling vormen op de BIS mogelijkheden op het gebied van ruimte-inrichting, audiovisuele totaalintegratie, 
videocommunicatie, digital signage en room management. BIS heeft strategisch gespreide vestigingen in vijf 
Europese landen en zo’n 250 mensen in dienst. 
 
In verband met de groei van onze activiteiten, zijn wij voor BIS Event Rental op zoek naar meerdere, 
enthousiaste en deskundige: 

 

Freelance Audiovisuele Technici (ZZP) 
Vaak op pad, Opbouwen en afbouwen, Zakelijke evenementen, Audiovisuele ondersteuning 

 
Uitdaging 
Ben jij een ervaren AV technicus die een digitale mengtafel kan instellen of niet schrikt van een 20k HD 
projector? Dan ben jij degene die wij zoeken! Je handen gaan uit de mouwen en je wordt ingezet bij het 
opbouwen, bedienen en demonteren van complete audiovisuele oplossingen bij grote en kleine zakelijke 
evenementen. Daarnaast ben je betrokken bij het vele transport van alle apparatuur naar locaties door de 
hele Benelux.  
 
Voorwaarden 
Je opleiding ligt op een technisch hoog niveau. Je bent een enthousiaste teamspeler, die flexibel en leergierig 
is en er geen moeite mee heeft om op wisselende tijden te werken. Je vindt het de ultieme uitdaging om 
onze klanten tevreden te stellen en om samen met je (vaste) collega’s voor hen het perfecte evenement te 
realiseren. Daarnaast ben je zelfstandig, representatief, spreek je goed Nederlands en Engels en heb je geen 
moeite met de PC. Je werkt structureel, bent zeer loyaal en vindt het leuk om te presteren. Vanwege het 
transport van de apparatuur is het een pré als je een gewoon rijbewijs, of zelfs een groot rijbewijs hebt. 
 
Beloning 
BIS brengt uitdagende projecten op je pad, die je dwingen het beste uit jezelf en de apparatuur te halen. Bij 
ons werk je in een professionele omgeving, met een plezierige, collegiale en stimulerende cultuur. Je werkt 
met deskundige collega’s en echte topmerken, waaronder D&B, Digico en Digital Projection. Natuurlijk wordt 
goed werk goed beloond met een marktconforme beloning. 
 
Neem deze stap in je loopbaan! Stuur je motivatie en cv per e-mail naar: mabaa@bis.nl.  
 
Je kunt natuurlijk ook een brief sturen naar: 
BIS BV 
T.a.v.: dhr. M. Baatenburg de Jong 
Postbus 4057 
2980 GB Ridderkerk 
 
Voor meer informatie bel je met Mark Baatenburg de Jong: 0180 – 486777. 
Of ga naar www.bis.nl. 
 


