
København 
70 20 17 99 

Odense 
70 20 29 55 

Kolding 
75 53 60 00 

Aarhus 
70 20 98 05 

Aalborg 
70 20 29 99

Udlejningstekniker til AV CENTER Odense
Vi oplever en fortsat stigende tilgang af kunder med spændende opgaver. Derfor søger vi en tekniker 
mere, der kan styrke vores tilstedeværelse i markedet og sikre, at kunderne får de bedste løsninger.

Jobbet
Du skal indgå ai et stærkt team som sammen håndterer alle de opgaver og løsninger som vores kunder 
ønsker vores hjælp til. Vi arbejder bredt i alle AV branchens grene med både slutkunder og venuekun-
der. Vores kunder bruger os både på gulvtæpper, på beton og på græs. Vi løser opgaver som corporate 
møder, udendørs koncerter, messer og festivaler. Vi leverer også supplerende udstyr og bemanding til 
mange hoteller og venues.

Vores produktområder omfatter bl.a. projektorer, LED skærme, kameraløsninger, streaming, afstem-
ning, lyd, lys og scene. Vi anvender udelukkende professionelle produkter, som sikrer at vi kan eksekvere 
kundernes præsentationer præcist, og i højeste kvalitet.

Din profil
Du har en solid erfaring fra vores branche – naturligvis teknisk men også i kundedialogen. Du har måske 
kendskab til bookingsystemer – gerne Easyjob som er hjertet i vores hverdag. Du skal have erfaring med 
– og lyst til – at sikre, at vi hver gang leverer en teknisk sikker leverance og yder vores kunder den højeste 
service. Vi sætter en ære i, at teknikken ikke bringes unødigt i fokus på vores eksekveringer – tryghed og 
diskretion er nøgleord. Du skal være nysgerrig på teknikken og have lyst til at udfordre både den og dig 
selv.

Vi arbejder tæt sammen i vores team, og det er derfor helt afgørende, at du fungerer heri. Derfor vil du 
møde flere af os ved en evt. ansættelsessamtale, så vi er sikre på, at kemien er i top. Du skal som mini-
mum have kørekort (B) samt tale flydende dansk og kunne begå dig på engelsk.

Vi tilbyder
Et job i en virksomhed med stor fokus på medarbejdernes trivsel, et godt arbejdsmiljø og stærkt sam-
menhold.

Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring er en selvfølge – og i øvrigt også sikret 
gennem vores overenskomster med Teknisk Landsforbund og HK.

Vi vil meget gerne have dig ombord så hurtigt som muligt, og vil afholde ansættelsessamtaler løbende.

Din ansøgning skal sendes til job@avcenter.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte udlejningschef, Jesper Laursen på mail, 
jl@avcenter.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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