AVA/AV TEKNIKER

til Best-AV & Metorion Music A/S

Er du tekniker med kendskab til AVA og AV installation?
Så er det lige dig vi mangler!
Måske har du arbejdet med installation af talevarslingsløsninger. Måske er du AVA certificeret, og/eller har du arbejdet med AV/Lydinstallation og 100V installationer.
Har du mod på at arbejde i en virksomhed, som er velfunderet i talevarsling og baggrundsmusik, og er du ikke bange for alsidige opgaver? Så er det denne stilling lige noget for dig.
Installationsopgaverne kan være spredt ud over hele Danmark, så du skal være klar på
at have dage hvor du kaster dig over opgaver på både Fyn og i Jylland, og dermed ikke er
hjemme et par dage ad gangen.
Din primære rolle bliver at lave ny-installationer og serviceopgaver for vores store kundeportefølje, med udgangspunkt i alle opgavens faser - lige fra planlægning af hvad der skal
bruges, til udførsel og test.
Du skal være udadvendt, energisk og brænde for den bedste løsning for kunden.
Vores team består af passionerede mennesker, som brænder for det vi laver. Vi er en flad
organisation med en fri omgangstone og et positivt miljø.
Vi kan garantere dig et job i en virksomhed med glade og engagerede medarbejdere, som er
med på at udføre opgaver professionelt og i en uhøjtidelig atmosfære.
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rette kandidat. Vi tilbyder god
fast løn efter kvalifikationer.
Du vil blive opkvalificeret i form af specifikke kurser og efteruddannelse.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Tekniske Chef Frank
Olsen på telefon 22 99 20 80.
Vi holder samtaler løbende - så send gerne din ansøgning og dit CV allerede i dag til
Frank Olsen, mail: fo@best-av.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

Metorion Music & Best-AV A/S Meterbuen 15 2740 Skovlunde
Tlf. 72 17 01 50 www.best-av.dk info@best-av.dk
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