
 
 

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 Econocom groep en heeft in de Benelux circa 220 mensen in dienst, waarvan 40 in 
Mechelen. 

Vanwege de groei van onze audiovisuele inrichtingsactiviteiten, willen wij voor onze vestiging 
te Mechelen graag kennis maken met een gedreven  

Project Manager AV&IT (full time) 

Audiovisuele & IT projecten, Multidisciplinair Organisatietalent 

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&IT projecten. Naarmate je 
inwerkperiode vordert, ga je steeds zelfstandiger functioneren.  

• Als project manager krijg je enkele projecten in je portefeuille, en daarbij ben jij de 
spilfiguur tussen de klant en onze uitvoerende diensten, waarbij je elk project begeleidt en 
succesvol afrondt.  

• Nadat een opdracht binnenkomt, ben jij verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden  
en opleveren van onze totaaloplossingen met Audiovisuele & IT techniek; m.n. op het gebied 
van audio, video, grote beeldschermen, videoconferencing, collaboration, etc...  

• Hierbij zijn een goed organisatietalent, praktisch technisch inzicht en probleemoplossende 
vaardigheden, sturing én daadkracht belangrijke eigenschappen. 

• Een verantwoordelijke en boeiende functie bij de marktleider voor AV, collaboration, VC en 
digital signage projecten in België. 

• Je komt terecht in een dynamische en informele organisatie met korte communicatielijnen. 
• BIS beloont je met een competitief salaris, een bediende contract voor onbepaalde duur, 

maaltijdcheques, laptop, smartphone en een bedrijfswagen met tankkaart. 

BIS zoekt 

• De juiste kandidaat bezit een bachelor diploma, bij voorkeur elektronica of IT.  
• Je hebt reeds een eerste ervaring met installatietechnieken, elektrotechnieken of AV en IT 

projecten, of je hebt de nodige interesse hierin. 
• Je kan zelfstandig en goed georganiseerd werken en weet de prioriteiten goed in te schatten. 
• Je hebt technisch inzicht om IT of AV vraagstukken mee op te lossen. 
• Je bent vertrouwd met MS Office pakketten en administratief sterk. 
• BIS is een technologisch innovatieve en professionele organisatie waar continue bijleren 

belangrijk is. Daarbij krijg je de gelegenheid om je als AV&IT Project Manager te ontplooien 
binnen een team van specialisten.  

• We zoeken een echte teamspeler en goede communicator in het Nederlands, Frans en Engels. 

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 
Manager, op het nummer 015/287.487 Voor informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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