
Der er gang i den hos AV Center, så vi skal bruge en kollega mere til vores udlejningsafdeling i Brøndby.

Så har du mod på et alsidigt og selvstændigt job hos en af Danmarks førende AV-virksomheder, hvor kvalitet, salg og god 
service går hånd i hånd, så kunne det her være jobbet for dig!

Om dig
• Du har afviklingserfaring gerne med baggrund i konference-, hotel- eller AV-verdenen.
• Du kender til projektorer, grafiske miksere, præsentationer og videoformater.
• Du har ligeledes bred erfaring med computere og Mac samt interesse for live-lyd og -lys.
• Du er nysgerrig på teknik – og kommer gerne med input til fælles videndeling.
• Du er klar til at blive en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret ift. både opgaver og samarbejde.
• Du er en passioneret teamplayer og trives også med at arbejde selvstændigt.
• Du har flair for digitale medier, og kan hurtigt sætte dig ind i nye systemer.
• Du trives med skiftende arbejdstider i et spændende miljø.
• Du har gyldigt kørekort – det er et krav. 

Kom under vingen hos kompetente folk fra dag 1.
Vi sørger naturligvis for grundig sidemandsoplæring med dine dygtige kolleger. Dagligdagen er præget af et højt akti-
vitetsniveau – beslutningsvejene er korte, arbejdsklimaet sjovt og uformelt og kollegerne er engagerede. Vi bor på Sdr. 
Ringvej 39, 2605 Brøndby.

Kunderne venter på dig!
Vi har mange gode kunder, som vi allerede har et rigtig godt forhold til. I starten skal du rundt og møde dem, og efter-
hånden som du bygger din viden om vores produkter op, begynder du at opsøge nye kunder og udvide din kundegruppe. 

Dine opgaver bliver blandt andet:
• Afvikling af alle typer jobs for vores kunder 
• Pakning, opsætning og nedtagning af professionelt AV-udstyr
• Vedligeholdelse af udstyr 

Lyder det som noget for dig? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Jørgen Steenberg, på jst@avcenter.dk eller 
53709100 og læs gerne mere om os på avcenter.dk.

Send din ansøgning mærket “Tekniker/Udlejning” på mail sammen med dit CV til HR Chef, Carina Hauschildt, på 
job@avcenter.dk hurtigst muligt. Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg allerede i dag. Tiltrædelse snarest 
muligt, men vi venter gerne på den rette.

Vi glæder os til at høre fra dig!

AV CENTER Rental A/S i Brøndby er en del af AV CENTER gruppen og blandt Danmarks førende AV-virksomheder. Vi be-
skæftiger i dag ca. 165 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger i landet fordelt på salg, installation, service og udlejning af 
professionelt AV-udstyr.

AV tekniker til udlejningsafdelingen

https://www.avcenter.dk/

