
 

   Technische carrière bij de AV marktleider in België 
 
 
 

BIS Business Information Systems N.V., Benelux marktleider voor Audio-Visual Products en AV & ICT 
Solutions, richt vergaderzalen, boardrooms en opleidingsfaciliteiten in op het vlak van video- en 
dataprojectie, flatscreens, video walls, audio-apparatuur, video en audio conference systems 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 in Mechelen zijn we op zoek naar handige en enthousiaste medewerkers.  
 

  Elektricien voor het installeren van Audio en Video 
apparatuur voor zakelijke projecten 

Monteren, kableren en configureren van AV in kantoorruimtes. 
 
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 elektriciens die kennis en vakmanschap willen 
ontwikkelen in het vakgebied van AV binnen een kwaliteitsbewuste en service-gerichte onderneming. 
 
De juiste kandidaten hebben een opleiding TSO (A2) elektriciteit. Ook schoolverlaters die heel handig 
zijn voor het monteren, installeren en bekabelen van hardware, volgens bekabelingsschema, alsook het 
kunnen werken met PC komen in aanmerking. Je kan zelfstandig werken, je bent handig en gedreven 
om kwaliteit af te leveren. Je hebt een  klantgericht voorkomen en attitude, je woont in de buurt van 
Mechelen en je kan je ook in het Frans verstaanbaar maken. 
 
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 Audio-Visuele 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 Erwin De Ruyck, op het nummer 
015/287.487 
Voor meer informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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