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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: 
 

SYSTEM ENGINEER 

Functie inhoud 
De system engineer heeft een breed takenpakket 
 
Pre-sales (10% van de tijd) 

• Ondersteuning van binnen- en buitendienst verkoop bij het opstellen van offertes 

• Het testen van nieuwe producten en de toepasbaarheid bepalen 
 
Installaties (65% van de tijd) 

• 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 (25% van de tijd) 

• Telefonisch problemen van klanten oplossen,  

• Indien nodig problemen van klanten op locatie oplossen 

• Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud bij de klant 
 
Profiel van de kandidaat 
Je bent door ervaring of hobby goed thuis in ICT en multimedia: Je houdt van technologie.  
 
Wij zoeken een man/vrouw met minimaal een afgeronde MBO opleiding in bijvoorbeeld ICT of 
elektrotechniek. Je het kennis van video signalen, IP-netwerken en bijbehorende hardware en 
software, Als persoon ben je stressbestendig, je hebt verstand van zaken en bent diplomatiek bij de 
klanten. Je bent service gericht, leergierig, een team-player en goed in schriftelijke en mondelinge 
rapportages. Je woont in een straal van 100 km rondom Valkenswaard. Nieuwe technologie heeft 
altijd je aandacht. Je zit veel bij klanten, bent vaak onderweg en hebt geen 9-to-5 mentaliteit maar een 
gezonde balans tussen privé en werk staat bij ons voorop. 
 
Ervaring in multimedia of de gezondheidszorg is een pre maar niet noodzakelijk, minimaal 5 jaar 
werkervaring is nodig denken we maar we nodigen juniors of schoolverlaters die denken de klus te 
kunnen klaren nadrukkelijk uit om te reageren. 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, hybride operatiekamers, 3D/4K, 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 of projectmanager.  
 
Interesse?  
 
Stuur je reactie met curriculum vitae naar M. van den Broek, Director mvandenbroek@mpluz.nl 
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