
 

 

 
    

AV carrière bij de AV marktleider in België 
 
 
 
BIS Business Information Systems N.V. 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... BIS maakt deel uit van de internationale Mood 
Media groep en heeft in de Benelux circa 200 mensen in dienst, waarvan 45 in Mechelen. 
 
Voor onze vestiging te Mechelen willen we graag kennis maken met een assertieve: 
 

AV systems design project engineer 
AV oplossingen samenstellen, in dienst stellen en programmeren van de bediening. 

 
De functie: 

• Een gevariëerde job voor engineers in IT en AV die een stap willen zetten in het realiseren 
van Audio-Visuele projecten bij onze klanten in België.  

• Je wordt specialist v.w.b. het technisch in dienst stellen, configureren, schema’s opmaken 
en het programmeren van de automatisering van audiovisuele installaties. 

• Het vakgebied gaat van analoge en digitale audio en videotechniek, automatisering, tot en 
met  op IP netwerk gebaseerde oplossingen voor streaming en archivering. 

• Je bent leergierig om zowel cursussen te volgen en mits zelfstudie je kennis te vergroten. 
• BIS beloont je met een competitief salaris, bedienden contract voor onbepaalde duur, 

maaltijdcheques, laptop, smartphone en een bedrijfswagen met tankkaart. 
 
BIS zoekt: 

• De juiste kandidaten bezitten een master diploma elektronica of IT en hebben affiniteit met 
AV, VC, UC of digital signage. 

• Ervaring of kennis in het technisch uitwerken en realiseren van AV of ICT projecten, 
programmatie van Crestron of AMX, van Auto-CAD en van netwerkbeheer (Cisco CCNA, 
CCNP, CVE) is een pluspunt.  

• Je kan goed analytisch denken en je hebt praktisch technisch inzicht in elektronica en IT. 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Frans. 
• Je bent een echte teamspeler met een serviceverlenende, pro-actieve werkinstelling. 

 
Interesse ? 
Gelieve uw sollicitatie met CV te mailen naar: jobs@bis.be 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij de heer Johan Werbrouck, hoofd 
engineering BIS N.V., op het nummer 015/287.487 
Voor meer informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
 
 

mailto:jobs@bis.be
http://www.bis.be/

	AV carrière bij de AV marktleider in België
	AV systems design project engineer

