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Vacature Geluidstechnicus
Als dynamisch klank- en lichtbedrijf is PVL Sound & Light op zoek naar een enthousiaste collega om ons
team te versterken. Met meer dan 30 jaar ervaring in de sector is PVL Sound & Light een gevestigde waarde
in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Je komt terecht in ons professioneel team dat evenementen verzorgt
zoals het Cactusfestival, Kneistival, Afro C, en zoveel meer!
Functie


Je staat in voor het voorbereiden, klaarzetten & laden van materiaal voor een specifiek optreden,
evenement of festival.



Je gaat mee op de baan om vaste geluids- & lichtinstallaties te installeren in culturele centra,
jeugdhuizen, concertzalen, enz.



Je helpt mee aan het onderhouden van onze professionele apparatuur.



Je staat in voor het opbouwen, bedienen & afbouwen van geluids- & lichtinstallaties voor
optredens, evenementen of festivals.



Je werkt in teamverband, maar je hebt voldoende mogelijkheden om je werk zelfstandig te
organiseren.

Profiel


B-rijbewijs, C-rijbewijs is een pluspunt.



Bereidheid tot avond- en weekendwerk.



Je hebt een technisch diploma of gelijkwaardig, bij voorkeur podiumtechnieken of elektriciteit.



Je hebt technische kennis van audiovisueel materiaal, met een specialisatie in geluid.



Je hebt een uitgesproken interesse en inzicht in technische materie.



Je kunt technische gegevens en technische plannen interpreteren.



Je hebt kennis van soldeertechnieken en van elektrische apparatuur.



Je werkt vlot met de Windows toepassingen.



Je bent Nederlandstalig en hebt een basiskennis Frans en Engels.



Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt, maar geen vereiste.

Aanbod


Een gevarieerde en voltijdse job in een dynamische werkomgeving en sector.



Een uitdagende functie met mogelijkheden om je technische kennis en interesse te ontplooien.



Een on-the-job opleiding en de kans om je vaardigheden verder uit te bouwen.



Een salaris in overeenstemming met je ervaring, aangevuld met een aantal extra-legale voordelen.

Interesse?
Mail jouw CV naar philip@pvl-sound.be
PVL Sound & Light, Legeweg 123, 8020 Oostkamp

