
    AUDIOVISUEEL TECHNICUS 
    32-40 UUR / FREELANCE -  MAN/VROUW 
 
 

Functieomschrijving 
Wij zijn per direct op zoek naar ervaren audiovisuele technici zowel in dienstverband als freelance. 
Als Audiovisueel technicus zorg jij samen met jouw collega’s voor de volgende werkzaamheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen, bedienen en afbouwen van geluid, licht en video 
tijdens evenementen. 

• Tijdens de kleinere events is je inzet allround en ben je het aanspreekpunt voor de 
opdrachtgever en andere betrokkenen. 

• Tijdens de grotere events ben je onderdeel van het team en zal je inzet zijn op het werkgebied 
die jou het beste past. Hierin zijn groeimogelijkheden tot audiovisueel projectleider. 

• Je ondersteunt de afdeling TD bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan alle 
apparatuur. 

Jouw profiel 

• Je hebt een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie. 
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau. Een afgeronde technische en/of audiovisuele 

opleiding is een pré 
• Je hebt een passie voor de audiovisuele techniek en hebt de wil om te leren. Enerzijds door 

cursussen, anderzijds door zelfontplooiing 
• Je kunt technische tekeningen lezen. 
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar met collega’s werken is voor jou ook geen enkel 

probleem. 
• Je bent flexibel ten aanzien van je werktijden. 
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd. 
• Je durft verantwoordelijkheid te nemen. 
• Je bent in het bezit van een Rijbewijs B (Rijbewijs C óf CE is een pré). 
• Je ben representatief en beheerst de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift. 
• Indien de situatie erom vraagt kun jij je goed uitdrukken in het Engels, zowel in woord als 

geschrift. 

Ons aanbod 
Wij bieden jou een informele, betrokken en collegiale werkomgeving waar je je talenten kunt 
ontplooien. Wij bieden daarbij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
marktconform salaris, reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot het doorgroeien 
in de organisatie als projectleider of werkvoorbereider. 

Enthousiast geworden? 
Solliciteer dan direct door jouw motivatiebrief en CV naar info@fraizle.com t.a.v. Jozef Doedens 

 

 

 

 

 

 


