Over Mpluz*
Mpluz* (2002, Valkenswaard) is een projectbureau voor audiovisuele communicatie. Met een klein
team worden concepten voor de medische sector ontwikkeld met als rode draad de mix van
multimedia, ICT en medische techniek. De voornaamste concepten zijn bespreek- en
(tele)vergaderruimte, de medische werkplek, de digitale operatiekamer en ziekenhuis-breed
beeldbeheer. Zie ook www.mpluz.nl. Door de sterke groei zijn wij op zoek naar een:

A/V SYSTEM ENGINEER
Functie inhoud
De system engineer wordt een technische spil in het bedrijf. Het takenpakket is dan ook breed:
Pre-sales
 Ondersteuning van binnen- en buitendienst verkoop bij het opstellen van offertes
 Het testen van nieuwe producten en de toepasbaarheid bepalen
Installaties
 Het in huis voorbereiden van installaties (systeem test)
 Het programmeren van de besturing van audiovisuele installaties
 Het meedraaien in installaties op locatie van de klant
Service en support
 Telefonisch problemen van klanten oplossen,
 Indien nodig het oplossen van problemen bij klanten op locaties
 Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud bij de klant
Profiel van de kandidaat
Je hebt een afgeronde HBO opleiding ICT of multimedia, 5 jaar of meer werkervaring in een
vergelijkbare functie, aantoonbare kennis op audiovisueel gebied, goede communicatieve
vaardigheden en probleem oplossend vermogen. Je hebt geen 9-5 mentaliteit (“getting the job done”),
werkt graag zelfstandig en woont binnen een straal van 50 km rondom Valkenswaard. Omdat het om
medisch kritische omgevingen gaat ben je accuraat, heb je gevoel voor kwaliteit en ben je goed in het
registreren van wat je doet. Ervaring in de medische sector is een pré maar geen vereiste. Inhoudelijk
hebben videosignalen, audio/video infrastructuur componenten als switches en scalers, besturing met
RS-232 en IP-netwerken geen geheimen meer voor je. Ook in software ben je goed thuis: Windows,
Linux en programmeer omgevingen. Het gaat om een functie voor 4-5 dagen per week
Mpluz* biedt
Wij bieden een dynamische functie in een relatief klein team en een hightech omgeving:
Videoconference, OLED, 3D, neuronavigatie, robotics en operatiecamera’s, je moet er maar van
houden. De beloning is marktconform en er is ruimte voor verdere ontplooiing, zowel op persoonlijk
vlak met studie als vakinhoudelijk door het volgen van trainingen van fabrikanten. Vanuit je functie kun
je doorgroeien naar consultant, projectleider of projectmanager. Interesse?
Stuur je reactie met curriculum vitae naar M. van den Broek, Director op mvandenbroek@mpluz.nl

Kerkhofstraat 21 5554 HG Valkenswaard
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