Signco Audiovisueel levert en installeert audiovisuele oplossingen, met een specialisatie in audiovisuele systemen, audio
installaties, akoestiek, ruimte inrichting, digital signage, videoconference en interactieve presentatie systemen, waarbij ICT een
belangrijke rol speelt. Onze diensten geven meerwaarde aan de route van het eerste ontwerp tot aan oplevering, waarbij
projectbegeleiding, acceptatie, en training een zeer belangrijk onderdeel van de route is. Wij denken in oplossingen. De kracht
van onze audiovisuele oplossingen is de integratie van audiovisuele technieken gecombineerd met ruimte inrichting en IT. Wij
starten het ontwerp in een nauwe samenwerking met onze klant waarbij exacte behoeften en doelstellingen bepaald worden.
Voor iedere klant specifiek, waarbij standaardisering niet uit het oog verloren word. Technologie en behoeften wisselen elkaar
snel af.
Signco audiovisueel wil graag verder groeien. Op korte termijn zijn wij op zoek voor ons kantoor in Alblasserdam, naar een
succesvolle:

Commercieel Technisch Accountmanager M/V
De uitdagende functie:
Bij de aanvang van deze uitdagende baan starten we gezamenlijk een kort leer proces welke volledig inzage geeft over ons
bedrijf, onze werkwijze, en de benadering van de markten. Daarbij behorend zijn diverse Audiovisuele en ICT gerelateerde
trainingen bij de diverse fabrikanten die wij vertegenwoordigen. Zo doe je in korte tijd al de benodigde kennis op. Je bent nu
instaat klanten een goed en competitief advies te geven. In de eerste periode start je van uit de binnendienst, waarbij
telefonische acquisitie, het geven van de juiste adviezen, en het uitbrengen van offertes een belangrijk onderdeel is van je
takenpakket. Eenmaal het eerste contact volg je deze adequaat op met als doel het advies om te zetten naar een opdracht. Bij
het aanvaarden van deze uitdagende baan wordt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief geëist.
Jouw profiel:
Signco audiovisueel zoekt een enthousiaste persoonlijkheid met passie voor audiovisuele apparatuur en oplossingen die
minimaal 2 jaar werkervaring heb in een soortgelijke commerciële functie, je moet goede kennis van ICT hebben, en een groot
commercieel technisch inzicht. Het zoeken van “new business” is je op het lijf geschreven, je bent analytisch, beschikt over een
hoge dosis initiatief en kan in oplossingen denken. Minimale opleidingsniveau is tenminste MBO niveau.
Daarnaast is alle overige kennis van AV en ICT een pré. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. Je bent
zelfstandig, stressbestendig, klantgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Kennis van Microsoft 365,
en alle bijbehorende Office pakketten is een must. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat bieden wij:
Signco audiovisueel biedt een zeer afwisselende baan in een prachtig en boeiende branche met de meest hoogstaande en
modernste technologieën. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden zoals je die mag verwachten van een professioneel bedrijf
met een zeer marktconforme salarispakket. Daarnaast kom je werken bij een jong en flexibel bedrijf waar teamwerk,
werkplezier hoog in het vaandel staat. Uiteraard is er meer dan genoeg gelegenheid je eigen inbreng te geven die bijdraagt tot
ons succesvolle bedrijfsvoering.
Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae en recente pasfoto naar info@signco.nl Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Elbert Dekker 085-7470041. Een brief sturen mag ook:
Signco audiovisueel B.V.
t.a.v. de heer E.A. Dekker
West Kinderdijk 122c
2953XW Alblasserdam
Contact met bemiddelingsbureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

