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Vi søger dygtig tekniker til
installationsteamet i Aalborg
Nu har du muligheden for at komme med på holdet hos en af Danmarks førende virksomheder indenfor 
salg, installation, service og udlejning af professionelle AV-løsninger.

Til at styrke og være med til at fortsætte vores vækst, søger vi en dygtig tekniker til installationsteamet 
i Aalborg.

Du er måske allerede nu i AV-branchen? Ellers har du en god teknisk baggrund som eks. elektriker, 
har hænderne godt skruet godt på og har flair for detaljerne. 

Opgaverne omfatter installation af professionelt AV-udstyr. Vi forventer at du har kendskab og interesse for 
IT/AV udstyr, hvor vores produkter spænder fra LED skærmvægge, projektorer, lydanlæg over til skærmløs-
ninger, videomøder og streaming. 

Har du allerede erfaring med at være ansvarlig tekniker og have projektstyring i forbindelse med større 
installationsopgaver, vil det også være en mulighed i dit nye job.  

Det vil være en fordel hvis du har erfaring og har arbejdet med installation af  bl.a. Poly, Crestron og BSS.   

Vi lægger stor vægt på gode samarbejdsrelationer, og at du er en ansvarsbevidst og struktureret  
teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt. 

Vi har et uformelt og rart arbejdsmiljø, og har du lyst til et afvekslende job i et dynamisk team,  
er du måske den vi søger.

Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte  
installationschef Michael Miller på telefon 20 69 44 80. 

Ansøgningsfrist 18. december 2020. Ansøgning sendes på mail til mm@avcenter.dk.

Tiltrædelse snarest muligt.

AV CENTER Aalborg ApS
Stenholm 1, 9400 Nørresundby 

AV CENTER Aalborg er en del af AV CENTER gruppen og blandt Danmarks førende AV virksomheder. 
Vi beskæftiger i dag ca. 170 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger i landet indenfor salg, installation, 
service og udlejning af professionelt AV udstyr. Læs mere på avcenter.dk.


