LOOKING
FOR A JOB?

WERKEN BIJ XENOX ALS AV TECHNICUS? Dan hoef jij je geen dag te vervelen! Onze technici werken op
locatie door heel Nederland. Onze klanten bevinden zich in een groot aantal verschillende branches; van horeca, retail,

hotels, sportcentra, tot fitness en wellness bedrijven. Samen zorgen wij ervoor dat onze klanten worden ontzorgd dankzij
onze premium muziek- en mediasystemen, een uitstekende service en direct en persoonlijk contact.

WAT GA JE DOEN?
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van Xenox systemen bij onze klanten.
Elke dag is anders en eigenlijk ben je een ondernemer binnen onze serviceafdeling. Op locatie verzorg je de installatie
van de muziek- en mediasystemen, touchscreens, geluidsinstallatie, digital signage, bekabeling en andere gerelateerde
werkzaamheden. Ook geef je uitleg over de muziek- en mediasystemen, apps en online platforms. Het oplossen van
storingen, zowel op locatie als op afstand (remote), behoort ook tot de werkzaamheden.

WIE BEN JIJ?
Je hebt technisch talent met ervaring in audiovisuele techniek of montage- en installatiewerk. Je beschikt over een goed
analytisch vermogen en bent communicatief vaardig, zowel naar klanten als collega’s. Daarnaast vragen we flexibiliteit om
af en toe ook in het weekend te werken. Daarnaast beschik je over;
• MBO werk- en denkniveau

• Een rijbewijs

• Kennis over ICT, (internet, netwerken, protocollen, routers e.d.)

• Een gezonde dosis enthousiasme en motivatie

• Affiniteit met audio & video en natuurlijk passie voor muziek!

• Goede beheersing van de Nederlandse taal

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Wij geven jou volop vrijheid om van jouw functie een succes te maken! Wij zijn een organisatie waarin ambitie, zelfstandigheid en werken in teamverband een belangrijke rol spelen. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
vanzelfsprekend. Wij bieden een dynamische en informele werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s.

IN HET KORT OVER ONS
Bij Xenox draait alles om muziek en beeld, al sinds de oprichting in 1987! Ook zijn wij een echt familiebedrijf met korte
communicatielijnen en persoonlijk contact. Met veel passie en plezier helpen wij bedrijven met het creëren van de juiste
sfeer met muziek en beeld zodat het de identiteit van een merk versterkt. Dit doen we o.a. voor Rituals, Basic Fit, The Sting,
Shoeby, vanHaren, America Today en velen anderen. Daarnaast zijn wij trotse marktleider in de Nederlandse horeca.
ZIE JIJ DEZE FUNCTIE HELEMAAL ZITTEN? Stuur je CV met motivatie naar arjen@xenox.nl. Heb je vragen of wil je
aanvullende informatie over de functie? Neem dan contact op met Matti de Gram, 0345-572122 of via matti@xenox.nl.

