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Vacature technisch coördinator vaste installaties 
 
 
Bedrijfsvoorstelling: 
Blue Moon verzorgt de complete technische ondersteuning van (bedrijfs-)evenementen. Blue Moon zorgt ervoor 
dat zowel geluid, licht als video volledig op punt staan tijdens events, en dit van kleine presentaties tot grote 
corporate events. Naast geluid, licht en video staat Blue Moon ook in voor podia, spreekgestoeltes, decors, 
scheidingswanden, stroomvoorziening en simultaanvertaling. 
Sinds een 5-tal jaren staat Blue Moon eveneens in voor het volledige beheer van vaste audiovisuele installaties 
in eventzalen en congrescentra. 
Zie www.bluemoon.be voor meer info over onze activiteiten. 
 
Functie-omschrijving: 
Als technisch coördinator vaste installaties ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het  algemeen beheer 
van vaste professionele AV-installaties bij onze klanten. 
Bij de functie van technisch coördinator vaste installaties hoort o.m.: 

 Uittekenen van plannen voor vaste AV-installaties (geluidssystemen, projectoren, schermen, lichtsystemen, 
e.d.). 

 De nodige input geven aan de aankoopdienst voor (na-)bestellingen van apparatuur en materialen. 

 Installeren van de vaste AV-installaties bij klanten. 

 Periodiek onderhoud verzekeren van de installaties. 

 Bestaande klanten telefonisch bijstaan bij praktische vragen. 

 Instaan voor last-minute interventies bij eventuele storingen. 

 Af en toe de collega’s van de eventafdeling technisch bijstaan.  
 
Profiel: 
Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde en verzorgde medewerker. 

 Je bezit een aantoonbare ervaring in het werken met audiovisuele materialen, waaronder vaste AV-
installaties. 

 Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de AV-sector. 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een technisch diploma (Elektriciteit, Elektronica of Elektromechanica). 

 Je kan overweg met Autocad, Wysiwyg of een gelijkaardig tekenprogramma. 

 Je bent praktisch ingesteld, getuigt van technische handigheid, en hebt oog voor detail en afwerking. 

 Je kan zelfstandig werken, evenals op een goede manier functioneren in teamverband. 

 Je getuigt van een flexibele, stressbestendige en positieve ingesteldheid. 

 Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

 Je beschikt over een rijbewijs B, en je woont op max. 50km van Aartselaar. 

 Je bent bereid om sporadisch ‘s avonds en in het weekend te werken. 
 
Aanbod: 
Blue Moon is een dynamisch bedrijf in volle groei met een open ondernemingscultuur. Er wordt gewerkt in een 
sfeer van respect voor klanten, leveranciers en medewerkers.  

 Vast bediendencontract van onbepaalde duur. 

 Aangename werksfeer in een team van jonge, enthousiaste mensen. 

 Aantrekkelijk salarispakket in lijn met de verantwoordelijkheden. 

 Verschillende opleidingsmogelijkheden en tal van ontplooiingskansen, in een bedrijf met een zeer stabiele 
basis en een grote werkzekerheid. 

 
Solliciteren: 
Stuur jouw motivatie met CV en pasfoto naar info@bluemoon.be t.a.v. Gregory Buytaert. 

mailto:info@bluemoon.be
http://www.bluemoon.be/
http://www.bluemoon.be/

