
 
 

   
 

Vacature Audio- en IT servicemonteur 
 
Werken bij Tau 
 
Vanuit het prachtige Groningen helpt Tau haar klanten in de Benelux bij het vinden van de juiste audio- 
en communicatie oplossing voor hun project. Naast een adviestraject voor de juiste oplossing kan Tau 
tevens ondersteuning bieden bij installatie of onderhoud op locatie. Dit doen we met een team van 5 
enthousiaste collega’s. Om de service te bieden die gewenst is, staat Tau in nauw contact met haar 
fabrikanten wereldwijd. Dit maakt het een dynamische en gezellige werkomgeving en niet de standaard 
9 tot 17 uur baan. 
 
Kom jij ons team versterken? 
Vind jij het leuk om klanten technische ondersteuning te bieden bij het in werking stellen van audio- en 
communicatieoplossingen? Ga jij tot in detail de storing uitvogelen bij een ontruimingsinstallatie? En wil 
je graag je kennis op het gebied van audio en IT technisch verder ontwikkelen met ondersteuning van 
onze fabrikanten wereldwijd? Dan ontvangen wij graag jouw CV! Zaken waar je binnen Tau mee bezig 
gaat als Audio- en IT servicemonteur zijn onder andere: 
 

 Storingsopvolging bij audio-, IT- en ontruimingsinstallaties 
 In bedrijf stellen van audio- IT- en communicatieoplossingen bij klanten 
 Uitvoeren van diverse metingen zoals STI of een proefmeting ringleiding 
 Repareren defecte apparatuur/Technische dienst 
 Assembleren van onze T-Racks 19” patchkasten met apparatuur 

 
We vinden het belangrijk dat je beschikt over een hands-on mentaliteit. Eigen ideeën en aanvullingen 
op bovenstaand takenpakket zijn dan ook meer dan welkom. Samenvattend zijn we op zoek naar het 
volgende profiel: 
 

 Ervaring als technicus of monteur 
 Technische kennis van audio-, IT- en communicatiesystemen 
 Leergierig 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Het spreken van 

een derde taal, zoals Frans of Duits, is een pré 
 Representatief in houding en gedrag 
 In bezit van rijbewijs B 
 Bij voorkeur beschikbaar voor 32 tot 38 uur 

 
Wat bieden we jou? 
 
Voor je inzet en motivatie mag je uiteraard ook wat terug verwachten van Tau. Wij bieden dan ook: 
 

 Een marktconform salaris 
 Pensioenbijdrage 
 Een dynamische en gezellige werksfeer 
 Mogelijkheden voor trainingen en/of opleidingen 
 Met regelmaat een gezellige vrijdagmiddagborrel 
 En elke werkdag een door het bedrijf geregelde lunch 

 
Ben je enthousiast geworden over deze uitdaging? Stuur dan je cv naar Senta van der Vaart: 
senta@tau.nl. Bij vragen kun je uiteraard ook bellen op 050 – 549 90 90. We zien je CV graag 
tegemoet! 

 


