
 

 
 

 
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 Engineer voor audiovisuele & ICT projecten 
 
De functie: 

• Een gevarieerde job voor engineers in IT en AV die een stap willen zetten in het realiseren van audiovisuele pro-
jecten 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 behelst audio- en videotechniek en bijbehorende automatisering, waarbij sturing en transport over 
het IP netwerk steeds belangrijker worden. 

• Het realiseren en opleveren van totaaloplossingen met complexe Audiovisuele & ICT techniek op het gebied van 
videoconferencing, collaboration en narrowcasting. 

• Opleiding geven en technische ondersteuning naar klanten achteraf behoren eveneens tot het takenpakket. 
• Je gaat werken in een innovatieve, technische omgeving met een plezierige en stimulerende cultuur waar collegi-

aliteit hoog in het vaandel staat. Daarbij krijg jij de gelegenheid om je als ICT Project Engineer te ontplooien binnen 
een team van specialisten. 

• Je bent leergierig om zowel cursussen te volgen en mits zelfstudie je kennis te vergroten. 
• BIS is een dynamische, professionele organisatie met korte lijnen en groei in de genen. 

 
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! 

 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je kan goed analytisch denken en je hebt praktisch technisch inzicht in elektronica en IT. 
• Je bent assertief en klantvriendelijk ingesteld en bezit goede communicatieve vaardigheden in het NL/FR/ENG. 
• Je bent flexibel en voelt je verantwoordelijk voor de resultaten die je gezamenlijk bereikt. 
• Ervaring of kennis in het technisch uitwerken en realiseren van AV of ICT projecten, programmatie kennis, kennis 

van Auto-CAD en kennis van netwerken zijn pluspunten. 
• Je bent een teamplayer, je werkt graag met verschillende profielen samen in een dynamische omgeving. 
• Je bent een plantrekker, je gaat graag zelf op zoek naar oplossingen 
• Je kan omgaan met een zekere vrijheid en krijgt je werk steeds gedaan 
• Je laat zien aan de buitenwereld dat je trots bent op oplossingen / realisaties 
• Ook schoolverlaters en junior ICT profielen mogen zich zeker melden. 

 
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 Michel Vervoort, hoofd engineering, op het nummer 015/287.487,  
 
Voor informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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