
 

 

   Installateur bij de AV marktleider in België 
 
 
 

BIS zorgt voor een optimaal ingerichte werkomgeving waarin gebruikers zich comfortabel voelen en 
waarin zij efficiënt en eenvoudig op een visuele en interactieve manier informatie overdragen, kennis 
delen, ideeën ontwikkelen en (samen) werken. Sinds mei 2017 is BIS onderdeel van Econocom, een 
internationaal opererende organisatie, die met 10.000 medewerkers actief is in 19 landen en een 
omzet realiseert van EUR 2,5 miljard. Econocom ontwerpt, financiert en begeleidt de digitale 
transformatie van organisaties en helpt hen hun doelen te realiseren met behulp van de strategische 
inzet van digitale technologie 
 
Voor onze vestiging in Mechelen zijn we op zoek naar handige en enthousiaste medewerkers. 
 

  Handige Installateur van Audio en Video apparatuur  
Professioneel monteren en kableren van flatscreens, video walls, 

speakers, etc…  in kantoorgebouwen. 
 
De functie: 
Uw carrière begint met een opleiding on the job van onze AV oplossingen en werkmethoden. Onze 
totaaloplossingen bestaan uit projectie-, grote flatscreens, video walls, audio-, video- en conferentie- 
apparatuur die tijdens de kantooruren in kantoorgebouwen van onze klanten geïnstalleerd worden. Je 
staat in voor het degelijk installeren van deze apparatuur, waarbij het aankomt op vakmanschap in het 
monteren, kableren, afwerken, inzicht en klantvriendelijkheid. Je vertrekt dagelijks vanuit onze 
vestiging te Mechelen met één of meerdere collega’s naar een werf bij een klant om onze oplossingen 
te installeren. 
Een zeer interessante job voor handige monteurs die kennis en vakmanschap willen ontwikkelen in het 
vakgebied van AV binnen een kwaliteitsbewuste en service-gerichte onderneming. 
 
Uw profiel: 
De juiste kandidaten zijn vooral zeer handig in het monteren van allerlei materiaal. Ervaring en inzicht 
in het monteren van elektriciteit is een voordeel. Ook schoolverlaters die heel handig zijn in het 
monteren en bekabelen komen in aanmerking. Je kan zelfstandig werken, je bent handig en gedreven 
om kwaliteit af te leveren. Je hebt een  klantgericht voorkomen en attitude en je woont in de buurt 
van Mechelen. 
 
Geboden: 
BIS is een professioneel en kwaliteitsbewust bedrijf met enthousiaste collega’s. BIS biedt je de 
mogelijkheid om continue bij te scholen op het vlak van audiovisuele technieken. BIS biedt je een 
competitief salarispakket en een bediendencontract voor onbepaalde duur. 
 
Interesse ? 
Gelieve uw motivatie met CV te mailen naar: jobs@bis.be 
 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij Dhr. Kris Spruyt, op het nummer 
015/287.487 
Voor meer informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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