AV-techniekers met passie voor LED-toepassingen gezocht
Impulsion LED is een jong dynamisch bedrijf met een stevige groeimarge. De roots liggen in NoordFrankrijk maar onze actieradius overschrijdt vele landsgrenzen. Om de uitbreiding van onze activiteiten
in België en Nederland te ondersteunen zijn we op zoek naar nieuwe freelancekrachten.
We voorzien een inhouse opleiding om je LED-skills aan te scherpen en kennis te maken met onze
manier van werken en producten. In eerste instantie ga je samen met één van onze projectleiders aan
de slag om de wensen van onze klanten op het grote scherm te brengen. Samenwerking met licht- en
geluidstechnicus kan, ofwel nemen we alles in eigen beheer.
Eens je volledig vertrouwd bent met onze aanpak kunnen we je ook zelf als verantwoordelijke op pad
sturen. Je bent dan het aanspreekpunt voor de klant en coördineert onze creatieve en logistieke
diensten om een professioneel project af te leveren. Je technische kwaliteiten en hands-on aanpak
blijven uiteraard van groot belang.
Heb je de smaak van de LEDs volledig te pakken en voel je je ook commercieel goed in je vel? Dan is
het zelfs mogelijk om zelf klanten aan te trekken en hiervoor uiteraard beloond te worden.
Kortom, we zijn op zoek naar verschillende profielen! Wat vast staat is dat we volgende
competenties verlangen:
- freelance AV-technicus met interesse in LED-toepassingen
- leergierig, klaar om onze inhouse opleidingen te volgen
- perfecte kennis van het Nederlands en goeie kennis van Engels en Frans
- stressbestendige en communicatieve teamplayer
- houder van een rijbewijs
Kan je daarnaast nog een of meerdere van deze zaken afvinken, dan heb je extra kans op een
telefoontje:
- rijbewijs C op zak
- ervaring met LED-toepassingen
- mad skills met Adobe Creative Cloud software
- polyglot
- commercieel talent met vakkennis

Interesse gekregen in ons project? Contacteer ons via tom@impulsion-led.com en wie weet regisseer
jij binnenkort de LED-walls tijdens het WK Volleybal of op een concert in het Sportpaleis!

