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Sovilux breidt uit! Daarom zijn wij op zoek 
naar een gedreven Audiovisuele technicus 
die ons team komt versterken. Ben jij een 
handige harry en word je al wild bij 
woorden zoals video, decibels, pixels, 
dante…? Dan is deze job misschien wel op 
jouw lijf geschreven! 

Over ons
Wij zijn Pieter en Alexis van Sovilux uit Zulte. 
Sinds 2014 adviseren we in audiovisuele 
plannen op maat. Geluidsinstallaties, verlichting, 
digitale schermen of projectoren? We screenen 
het marktaanbod en adviseren enkel de meest 
kwaliteitsvolle systemen die passen binnen het 
vooropgestelde budget en project. En die 
bovendien nog eens makkelijk zijn om mee te 
werken. We werken op een open en respectvolle 
manier met onze freelancers, onderaanne-
mingen en klanten. 

Over de job
Als Audiovisueel technicus sta je in voor de 
installatie, montage en integratie van 
audiovisuele appartatuur bij onze klanten. Dit 
kan gaan van displays, luidsprekers en 
microfoons tot videowalls, projectoren, 19-inch 
racks en zelfs een volledige videoconferenc-
ing-installatie of digital signage.
Daarnaast verleen je ook een excellente service 
na verkoop. Je voert preventief onderhoud en 
hersellingen uit. Je komt op de meest 
verscheidene plaatsen, zoals vergaderzalen, 
auditoria, supermarkten en horecazaken, maar 
ook in overheidsgebouwen, sporthallen en 
kerken. Afwisseling gegarandeerd!

Over jou
Naast een grote dosis humor, vinden we het 
vooral belangrijk dat je een grondige kennis 
hebt van elektriciteit en de programmering van 
besturingssystemen. Je hebt handen aan je lijf 
en kan zelfstandig aan de slag, maar werkt even 
graag in teamverband. Je ademt klantgericht-
heid en denkt mee met onze klanten.
Bovendien straal je enthousiasme uit en ben je 
gemotiveerd en bereid om je op regelmatige 
basis bij te scholen over de laatste audiovisuele 
technologieën. Werken tegen deadlines schrikt 
jou niet af en je bent stressbestendig.
Tot slot is een goede kennis van het Nederlands 
een must en moet je minstens beschikken over 
een rijbewijs B.

 Nice to have
→  (2 jaar) ervaring in audiovisuele sector.
→  Kennis van ICT-netwerken en 
    serveromgevingen.
→  Basiskennis van het Engels en Frans.
→  Een gezonde dosis humor.

Wat bieden we jou?
→ Je krijgt een vast contract met een loon    
    aangepast aan jouw competenties.
→  Een bedrijfswagen.
→  Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling 
    door frequente bijscholing en opleidingen.
→  Een zelfstandige job waarbij je eigen inbreng       
    zeker geapprecieerd wordt.
→  Een gevarieerde workspace: bij bedrijven, op
    events, bij ons in het magazijn of op kantoor.

Als kers op de taart: een tof team en een 
dynamische werkplek!

Waarom wil je nu alweer bij Sovilux werken?
Het is gewoon superwijs werken bij ons! Er wordt al eens gelachen, we betrekken je bij onze projecten 
en houden van jouw innovatieve inbreng. We werken samen op een open en respectvolle manier. Dat 
doen we ook met onze freelancers, onderaannemingen en onze klanten.
We heten je nu al een warm welkom!

Solliciteren maar!
Zin gekregen om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en motivatie naar 
pieter@sovilux.be en alexis@sovilux.be, daarna nemen wij contact met je op.

Tot binnenkort!
Pieter & Alexis


