
LED technicus bij Vidiled in 

Kaatsheuvel 
 

Wordt jij blij van de nieuwste video en LED techniek? Werk jij graag in een bedrijf waar je vrijheid krijgt om 

jouw ideeën uit te voeren? Wil jij graag verder doorgroeien in verantwoordelijkheden? 

Waar kom je te werken?  

Door het leveren van hoogwaardige producten en het opbouwen van sterke relaties, heeft Vidiled in de 

loop van de jaren zich ontwikkeld als professioneel bedrijf in de AV Branche. Vandaag de dag ligt de 

nadruk op het faciliteren van permanente opstellingen en de verhuur van diverse LEDscherm-

oplossingen. Sinds een aantal jaar zijn we ook actief met het innoveren op het gebied van Wayfinding, 

Augmented Reality en Crowdmanagement. We blijven ontwikkelen, innoveren en investeren in de 

techniek, hierdoor kunnen wij onze klanten garanderen dat Vidiled de beste partij is.  

Wat ga je doen 

• Technisch & creatief advies geven bij nieuwe aanvragen. Intern advies aan sales en extern 

advies aan klanten en/of leveranciers.   

• Werkvoorbereiding en het maken van montageplannen. Deze moeten na interne overdracht 

goedgekeurd worden door de klant, zodat de projecten goed voorbereid van start kunnen 

gaan.  

• Installeren van LEDschermen, randapparatuur en constructiewerk bij permanente installaties 

• Aansturen en begeleiden van oproepkrachten.  

• Onderhoud uitvoeren en storingen verhelpen voor zowel de permanente installaties (jaarlijks 

preventief en adequaat handelen bij storingen) als de verhuurmaterialen en projecten.  

• Kwaliteitscontroles uitvoeren en input leveren voor innovatie.  

Wat verwachten we van jou? 

• Jij bent communicatief vaardig en je durft kritisch te zijn  

• Jij werkt overzichtelijk en je kunt stressbestendig werken 

• Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband  

• Je hebt een creatief vermogen en je bent oplossingsgericht  

• Diploma of minimaal 2 jaar werkervaring in (Elektro)techniek 

• Je vind het niet erg om op hoogtes te werken 

Waarom wil je bij Vidiled werken?  

• Vidiled heeft een hecht team en een informele sfeer. Wij zijn flexibel en dat moet jij ook zijn. 

Vrijheid in je planning, maar daar moet je wel verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Klanten 

en collega’s mogen hier geen hinder van ondervinden.   

• Op vrijdag aan het eind van de dag drinken we drankje aan de bar. De onderlinge sfeer vinden 

we heel erg belangrijk.  

• Je krijg de kans om jezelf te ontwikkelen en ontplooien. Op commercieel vlak, planning en 

support en projectmanagement kun je doorgroeien. Deze richting bepaal je zelf naar mate je 

dit leuk vindt en je deze ambities hebt. 

• We werken uitsluitend met A-merk apparatuur en de kwaliteit van onze apparatuur en diensten 

proberen we steeds weer te verbeteren. Hier moet je aan bijdragen.  

• We bieden een goed salaris met 24 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag 

 

Dienstverband fulltime (40 uur)  

Locatie: Kaatsheuvel  

Opleidingsniveau: MBO technische richting  

Rijbewijs: B  

Taal: Nederland 
Kom jij ook bij Vidiled werken?   

Bel 0416 – 744082  of mail: freek@vidiled.nl 


