Vacature Project Manager AV
Werken bij AVP
AVP (audio visual partners) is als leverancier van professionele audiovisuele diensten een vaste
waarde in België en omstreken. We verzorgen de volledige technische ondersteuning van events,
congressen, meetings, beurzen, … en dit zowel live, online als hybride. Naast ons gamma
professionele apparatuur is ons team van ervaren professionals hierbij natuurlijk onze grootste troef.
Om ons team in Antwerpen verder uit te breiden zoeken we een ervaren Project Manager, die mee
de schouders onder onze diverse audiovisuele projecten kan zetten.

Verantwoordelijkheden
-

Als Project Manager coördineer je alle technische aspecten van een project, van de
voorbereiding tot en met de uitvoering
Je bent het aanspreekpunt van onze klanten en partners op locatie
Je leidt het technische team als crew chief, en vult ook zelf een cruciale rol in als operator
van audiovisuele apparatuur
Je behoudt als eindverantwoordelijke het overzicht over alle technische aspecten van een
project, en stuurt bij waar nodig
Je ondersteunt de Account Managers met advies bij het opmaken van offertes, technische
tekeningen en uitvoeringsplanning

Profiel
-

Je genoot een relevante opleiding en/of hebt aantoonbare ervaring in de sector
Je hebt een uitgebreide kennis van hedendaagse AV & IT technieken en deelt die graag met
je collega’s
Je bent flexibel, zowel qua werktijden als inzetbaarheid
Je bent communicatief, kan in een team werken en de leiding nemen
Je bent praktisch ingesteld, organisatorisch sterk en neemt initiatief
Kennis van software als Sketchup, PowerPoint, Adobe, … is een plus
Je spreekt vlot Nederlands en Engels, Frans is mooi meegenomen
Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod
-

Een boeiende, afwisselende voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief,
in een dynamisch bedrijf met vlakke structuur
Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen (laptop, gsm, bedrijfswagen
met tankkaart, pensioenspaarplan, …)

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar info.antwerpen@avp.be, of contacteer ons voor meer informatie.

