
 
    

AV&ICT carrière bij de AV marktleider in België 
 
 
 

BIS Business Information Systems N.V., Benelux marktleider voor Audio-Visual Products & ICT 
Solutions. Wij richten vergaderzalen, boardrooms en opleidingsfaciliteiten in op het vlak van video- 
en dataprojectie, flatscreens, audio-apparatuur, video en audio conferentie systemen en digital 
signage oplossingen voor grote bedrijven, instellingen en overheden. BIS maakt deel uit van de 
internationale Mood Media groep en heeft in de Benelux circa 220 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 
Functionele AV oplossingen ontwerpen en programmeren van besturingssoftware 

 
Een interessante job voor Engineers in ICT en/of AV, met relevante ervaring, die een stap willen 
zetten in het realiseren van Audio-Visuele installatie projecten bij de marktleider in de Benelux.  
Als AV systems design en project engineer ben je de specialist v.w.b. de technische 
uitvoerbaarheid, de bekabelingschema's, het in dienst stellen, het configureren en het 
programmeren van de automatisering van onze audiovisuele installaties bij onze zakelijke klanten. 
Het vakgebied gaat van analoge en digitale audio-, video- en besturingstechniek tot en met de 
hedendaagse IP gerichte oplossingen, streaming en archiving. Door een continue opleiding en 
vorming on the job wordt je specialist op hoog niveau in de nieuwste technieken op het vlak van 
audiovisuele oplossingen.  
 
BIS biedt: 
BIS is een groeiende onderneming die al vele jaren professioneel bezig is in het uitvoeren van AV, 
VC & digital signage projecten en zijn mensen goed opleidt tot vakbekwame specialisten. We 
werken in principe 5 dagen per week, dus de week-ends zijn vrij. Je bent leergierig om zowel 
cursussen te volgen en mits zelfstudie je kennis te vergroten. BIS beloont je met een competitief 
salaris, een bedienden contract voor onbepaalde duur, maaltijdcheques, laptop, smartphone en een 
bedrijfswagen met tankkaart. 
 
BIS vraagt: 
De juiste kandidaten bezitten een master electronica/ICT diploma en hebben een aantoonbare 
affiniteit met AV, VC of digital signage techniek (Cisco CCNA, CCNP, CVE,...). Ervaring in het 
technisch uitwerken en realiseren van AV/ICT projecten is een pluspunt. Kennis van de 
programmatie van Crestron en/of AMX, audiovisuele oplossingen, van Auto-CAD of MS Visio en van 
netwerkbeheer is een pluspunt. Je beschikt over een flinke dosis analytisch denkvermogen, alsook 
technisch inzicht en de vaardigheid voor het uitwerken van schema’s zijn belangrijk voor het 
uitvoeren van je taken. Daarnaast ben je initiatiefrijk, gestructureerd en beschik je over 
uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Frans. Je bent een echte 
teamspeler met een serviceverlenende, pro-actieve werkinstelling en je hebt er geen moeite mee 
om zelfstandig projecten op te pakken en uit te voeren. We gaan ervan uit dat je een rijbewijs 
hebt, want je bent frequent onderweg naar klanten. 
 
Interesse ? 
Gelieve uw sollicitatie met CV te mailen naar: jobs@bis.be 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij de heer Erwin De Ruyck, algemeen 
directeur BIS N.V., op het nummer 015/287.487 
Voor meer informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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