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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. 
Door de groei van Sovilux is het tijd om uit te 
breiden met een extra medewerker. Daarom 
zoeken we een gedreven AV Technicus.

Over de job
Als AV Technicus sta je in voor de installatie, 
montage en integratie van audiovisuele 
apparatuur bij onze klanten. Dat kan gaan van 
displays, luidsprekers, microfoons, videowalls, 
projectoren, projectieschermen, 19-inch racks, 
videoconferencing apparatuur en digitale 
signage. Dat doe je in onder andere 
vergaderzalen, auditoria, supermarkten, 
horecazaken, scholen, overheidsgebouwen, 
sporthallen en kerken. Daarnaast voer je ook 
preventief onderhoud uit en doe je de nodige 
herstellingen. Maar ook bij interventies zoals 
pannes of defecte installaties, ben je onze 
man/vrouw.

Over jou
Je wordt enthousiast bij de woorden 
technologie, audio, video, decibels, dante, IP en 
verlichting. Naast jouw ruime kennis van 
elektriciteit en programmeren van 
besturingssystemen, ben je ook handig. Je 
denkt mee met ons en onze klanten. Je ademt 
klantgerichtheid! 
Bijscholen over de nieuwste AV oplossingen zie 
je als een verruiming en inspireren je. In team of 
zelfstandig werken doe je beide graag, 
afwisseling is er zeker. Tegen deadlines werken, 
met soms de nodige stress, schrikken jou niet af. 
Je hebt een goede kennis van het Nederlands 
en beschikt over een rijbewijs B.

Nice to have
→ Ervaring in dezelfde sector.
→ Kennis van ICT netwerken en 
   serveromgevingen.
→ Je praat een woordje Engels en Frans.

Samen met een flinke dosis humor, komt dat 
zeker goed!

Compensation & benefits
→ Je krijgt een vast contract met een loon aangepast aan jouw competenties.
→ Een bedrijfswagen hoort daar ook bij.
→ We bieden je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei door bijscholing en opleiding.
→ Hybride werken past in het plaatje: bij klanten, op events, in ons magazijn of op kantoor.

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

Solliciteren doe je zo
Stuur je CV en motivatie naar pieter@sovilux.be en alexis@sovilux.be

Tot binnenkort!
Pieter & Alexis


