
 

 
 

 
BIS|Econocom is in de Benelux marktleider voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud van audio visuele oplossingen 
en infrastructuur voor vergader- en conferentiezalen, kantoorgebouwen, gemeentebesturen, ziekenhuizen, scholen en     
universiteiten, winkels en winkelcentra, culturele centra, uitvaartcentra, enz...  
In de Benelux hebben we circa 220 mensen in dienst, waarvan 45 in Mechelen. BIS|Econocom is een dochter van de 
internationale IT groep Econocom.  
 
Vanwege de groei van onze organisatie, zijn wij voor onze vestiging te Mechelen op zoek naar een gedreven 

Project Manager (full time) voor Audiovisuele & ICT projecten 
Ben jij… 

• een multidisciplinair organisatietalent? 
• gepokt en gemazeld (of minstens sterk geaffineerd) met het managen van diverse projecten rond                                   

installatietechnieken, elektrotechnieken of AV en ICT projecten? 
• dynamisch, enthousiast, resultaatsgericht en heb jij een “Good is not good enough” – mentaliteit ? 
• enthousiast over technologie en digitalisering? 
• absoluut meedenkend met de klant? 
• bachelor of master qua denkniveau, bij voorkeur elektronica of ICT? 
• snel in het verwerken van nieuwe informatie en leer je graag zaken bij? 
• een zelfstandig groepsdier en goede communicator in het Nederlands, Frans en Engels? 
• vertrouwd met MS Office pakketten en administratief sterk? 

 
Dan kom jij wellicht in aanmerking voor deze geweldige functie!  BIS|Econocom is een technologisch innovatieve en pro-
fessionele organisatie waar continue bijleren belangrijk is. Daarbij krijg je de gelegenheid om je als AV & ICT Project        
Manager te ontplooien binnen een team van specialisten.  
 
De functie 

• Je start met een inwerkperiode van een paar maanden, waarin je meer leert over onze organisatie en onze aanpak 
voor het uitvoeren van AV & ICT projecten.  

• Als project manager ben jij de spilfiguur tussen de klant en onze uitvoerende diensten, waarbij je elk project opstart, 
aanstuurt en succesvol afrondt.  Nadat een opdracht binnenkomt, ben jij verantwoordelijk voor het voorbereiden, 
begeleiden  en opleveren van onze totaaloplossingen met Audiovisuele & ICT techniek; m.n. op het gebied van 
audio, video, video-walls, LED-walls, videoconferencing, collaboration, AV-streaming etc...  

• Je komt terecht in een dynamische en informele organisatie met korte communicatielijnen. 
 
Ons aanbod: 

• BIS|Econocom beloont je met een bediende contract voor onbepaalde duur.  Naast je maandelijks salaris kan je 
ook genieten van heel wat extralegale voordelen zoals ADV-dagen, maaltijdcheques, eco-cheques, laptop, 
smartphone+abonnement, bedrijfswagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. 

• Daarbovenop kom je terecht in een supertof team. Lunchen doe je in onze gezellige refter of op ons roof-top terras, 
tussendoor geniet je van gratis fruit en een wedstrijdje tafelvoetbal en je bent natuurlijk welkom op onze                      
legendarische afterwork-activiteiten en het jaarlijkse teambuildingsweekend! 

 
Startdatum is a.s.a.p. en in onderling overleg. 
 
Interesse? 
Mail je sollicitatie met CV naar: jobs@bis.be 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij Dhr. Peter Van Hoof, Operations Director, op het nummer 
015/287.487 Voor informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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