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Teknikere til AV CENTER Aarhus
AV CENTER Aarhus søger knivskarpe teknikere til afvekslende AV-installationer. Den ene dag står du i 
et klasseværelse og sørger for fundamentet til fremtidens undervisning, den næste dag står du på et 
hotel og sikrer deres professionelle afvikling af kommende konferencer, mens du den tredje dag står i et 
mødelokale i en virksomhed og sørger for at videokonference-udstyret spiller.

Din baggrund er ikke afgørende, men du har en håndværksmæssig baggrund eller blot hænderne skruet 
rigtigt på. Er du selv nysgerrig på lyd, billede, IT-udstyr og lignende, så vil den personlige interesse helt 
sikkert komme dig til gavn i jobbet.

Med udgangspunkt i din baggrundsviden sammensætter vi en god og lærerig opstart, hvor vi sammen 
sørger for at tage dig med rundt i alle aspekterne af vores lyd- og billede-installationer. 

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

Vores kunder er bl.a. virksomheder, staten og offentlige institutioner, kirker, hoteller, skoler, kommuner/
regioner,  og andre typer af virksomheder, som alle værdsætter en god AV-løsning, hvor der er kælet for 
detaljerne. Du kan se nogle af de steder vi bl.a. har hjulpet på https://www.avcenter.dk/om-os/cases.

Vi har fart på i hverdagen, og vores kunder venter på dig og vores dygtige installationsteam. Vi har et 
uformelt og rart arbejdsmiljø, så har du lyst til et afvekslende job i et dynamisk team, er du lige den 
kollega vi søger.

Du vil få gode ansættelsesforhold og en plads i en branche med en både spændende og lovende fremtid, 
hvor mange ender med at bruge hele deres arbejdsliv.

Lyder stillingen som tekniker i AV CENTER Aarhus som noget for dig, så søg fluks stillingen. Har du nogle
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Henrik Jørgensen på telefon 23 46 66 78. 

Ansøgningen sendes på mail til hj@avcenter.dk senest 25. oktober 2021

Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning. Tiltrædelse snarest muligt.

AV CENTER  Aarhus ApS  
Tomsagervej 10, 8230 Åbyhøj 

AV CENTER Aarhus 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.
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