Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste en actieve collega’s:

Radiotechnieker m/v (32-40 uur)
Ben je zelfstandig, resultaatgericht, correct, praktisch ingesteld, communicatief vaardig en heb jij
een gezonde interesse in radiotechnieken ? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Aircast is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de radio omroep en hoogfrequent
technieken. Om onze groei verder op te vangen zijn wij op zoek naar een ervaren
radiotechnieker .
Wat doen wij?
Wij ontwerpen en installeren allerhande hoog frequent oplossingen voor radio omroepen en
begeleiden omroepen in het vergunningsproces. Verder zijn we sterke speler op de
communicatie en indoor-coverage markt.
Als technieker verricht je de volgende werkzaamheden:
 het opbouwen, testen en inregelen van zender/communicatieapparatuur, filtersystemen en
aansluiten van bekabeling in apparatuur ruimtes
 het configureren en aansluiten van randapparatuur op locatie
 het uitvoeren van controles, testen en metingen op zendinstallaties
 het plaatsen, afwerken en onderhouden van antennes in masten en/of daken
 het opbouwen en monteren van RF technische installaties
 het onderhouden van zend/communicatie-installaties in geheel België (indien nodig andere
landen).
Wat vragen wij?
 een TSO3/4 elektro techniek opleiding of gelijkgesteld door ervaring
 affiniteit met techniek , radio en RF technieken
 de bereidheid tot het verrichten van permanentiedienst
 enige jaren relevante werkervaring is een voordeel

én

Salesmedewerker voor de Belgische en Franse markt
In deze afwisselende functie betreed je de markt met een passende oplossing voor
mediabedrijven. Jouw werkterrein zal voornamelijk België en Noord Frankrijk zijn. Je werkt
zelfstandig vanuit onze vestiging in Lauwe.
Wie ben jij?










Je bent een echt commercieel talent
Je laat geen kans liggen om onze producten onder de aandacht te brengen
Je bent zelfstandig, creatief en een echte initiator
Je werkt marketingactiviteiten uit via Social Media
Je voelt je thuis in een dynamische omgeving
Je hebt werkervaring in een commerciële functie
Je beschikt over A1/graduaat werk- en denkniveau
Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Franse taal
Je hebt bij voorkeur affiniteit met, of ervaring met RF-techniek

Waar zijn we naar op zoek?
Je benadert en bezoekt (potentiële) klanten en handelt aanbiedingen zelfstandig af tot en
met het afleveren van een order. Je organiseert je werk voor een groot deel zelf. Je bent
degene die de wens van de klant vertaalt en verder uitzet binnen het bedrijf en werkt
hiervoor nauw samen met je collega.
Wat bieden wij?
Een afwisselende job in een dynamische omgeving met typische KMO mentaliteit.
Doorgroeimogelijkheden met marktconforme verloning en extra legale voordelen

Geïnteresseerd in één van deze vacatures?
Mail je CV en motivatie dan naar: sales@aircast.info, t.a.v. Kenny Heernaert.

