
 

 

 

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 internationale Mood Media groep en heeft in de Benelux circa 200 mensen in dienst, 
waarvan 45 in Mechelen. Vanwege de groei van onze audiovisuele inrichtingsactiviteiten, willen 
wij voor onze vestiging te Mechelen graag kennis maken met een gedreven  

Technisch-Commerciëel Binnendienst Verkoopsadviseur voor 
audio-visuele producten 

Technisch verkoper voor AV producten t.b.v. zakelijke klanten 

De Functie:  

• Je start met een interne opleiding over onze oplossingen, onze markten en doelgroepen, 
waaronder de top-5000 bedrijven, overheid en instellingen in België. 

• Onze oplossingen bestaan uit audio-visuele apparatuur zoals: groot formaat schermen LED 
schermen, projectie, draadloze microfonie, draadloze video overdracht, AV streaming 
oplossingen over IP, video conferencing, digital signage, etc... 

• Je maakt offertes voor AV producten en weet deze ook in voordelen voor de klant te vertalen, 
waardoor je uiteindelijk de order gegund krijgt. 

• Je weet het vertrouwen van onze klanten te winnen door een professionele communicatie en 
opvolging, je gedegen product kennis en technisch advies. 

• Een boeiende job bij de marktleider voor AV, video over IP, 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, etc... 

BIS zoekt:  

• De juiste kandidaat bezit een bachelor diploma electronica of ICT en heeft duidelijk affiniteit 
met IT, AV, VC of digital signage. 

• Je hebt bij voorkeur reeds een eerste ervaring als verkoopsadviseur in een aanverwante 
technische sector. 

• Je kan zelfstandig, oplossingsgericht en goed georganiseerd werken en houdt van veelvuldige 
contacten en commerciële prestaties. 

• Je hebt technisch inzicht om AV oplossingen uit te werken en deze goed te onderbouwen  in 
voordelen voor de klant om zo de opdracht gegund te krijgen. 

• Je verwerft graag kennis van de nieuwste producten en technieken voor AV oplossingen, door 
een continue bijscholing in deze materie. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en belangrijk, ook het Frans. 

 

Interesse? 

Mail je sollicitatie met CV naar: jobs@bis.be Voor meer informatie over deze vacature kan u 
terecht bij Dhr. Erwin De Ruyck, algemeen directeur, op het nummer 015/287.487 Voor 
informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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