
 

 

Projectleider  (Verhuur) 

Bouw jij samen met ons aan de mooiste festivals? 
Is geen uitdaging jou te groot? Wie weet word jij 
dan het nieuwste lid van het Spectrum AV Team! 

Voor onze verhuurafdeling, met als standplaats 
Udenhout (Tilburg) zijn wij op zoek naar een Projectleider. 
Met onze Verhuurtak zijn wij actief in de audiovisuele techniek met de focus op 
publieksevenementen. Denk hierbij aan (Dance) Festivals, Lokale evenementen en 
Studentenfeesten 

De Functie: 

De functie bestaat onder andere uit: 

• Het voorbereiden van audiovisuele projecten op kantoor 
• Het afstemmen van de operationele zaken met de opdrachtgever. 
• Het op en afbouwen van audiovisuele techniek op evenementen. 
• Het aansturen van de op en afbouwploeg. 
• Het uitvoeren van reparaties in de technische dienst. 

Wie zoeken wij? 

• MBO+ of HBO werk- en denkniveau; 
• Je bent een expert op het gebied van audiovisuele techniek; 
• Je enkele jaren (3+) relevante werkervaring in een leidinggevende functie; 
• Sociaal, Flexibel, Gemotiveerd, en oplossingsgericht denken beschrijft jou het 

best!; 
• Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit, eerder andersom! 
• In het bezit van Rijbewijs B(E), vrachtwagen rijbewijs is een mooie bonus!; 
• Representatief en vol enthousiasme!. 

Werken bij Spectrum AV is iedere dag een feestje bouwen! 

Spectrum AV is een hecht familiebedrijf, waarin het team altijd op de eerste plek staat! 
Na een dag hard werken steken we graag de BBQ aan om samen nog een hapje te eten. 
De evenementenbranche zorgt er voor dat we iedere dag weer aan een nieuw avontuur 
beginnen, geen werkdag is hetzelfde!  

In ons team is er voldoende ruimte om met het bedrijf mee te groeien, wij leiden het 
liefst onze medewerkers intern op naar de beste projectleiders, operators en technici 
van de branche.  

Weten met wie je aan de slag gaat, of een algemene indruk krijgen van Spectrum AV? 
Bekijk  dan onze video:  

Wil je de volgende keer meespelen in de video? Mail dan je motivatie + CV naar 
info@spectrumav.nl 

https://www.facebook.com/spectrumaudiovisueel/posts/4014660431948188
mailto:info@spectrumav.nl

