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Vacature


Assistent Technicus 
16 tot 24 uur per week


Leo Music & Audio is als specialist op het gebied van muziek en audio al meer dan 50 jaar een 
begrip in Noord-Nederland. De combinaMe van de fysieke winkel en de technische dienst zorgt 
voor een sterk service-gericht bedrijf. Om deze service te kunnen bieden zijn wij op zoek naar een 
gedreven assistent technicus die kan ondersteunen bij het uitvoeren van reparaMes op de 
technische dienst en bij het installeren van projecten op locaMe. 

Vanuit de technische dienst repareren en onderhouden wij (elektronische) muziekinstrumenten en 
professionele audioapparatuur, ontwerpen en bouwen wij diverse audio-oplossingen en installeren 
wij geluidsinstallaMes op locaMe bij onze klanten (o.a. scholen, theaters, horeca en kerken). 
Daarnaast verzorgen wij bij diverse evenementen de geluidstechniek. In dit alles werk je als 
assistent samen met een ervaren technicus van Leo Music & Audio. 

Voor de funcMe van assistent technicus is een afgeronde technische opleiding geen harde eis. We 
ontvangen daarom graag jouw sollicitaMe, óók wanneer je momenteel nog een technische 
opleiding (bv. Engineering) volgt. Het volgen van een BBL-traject behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Wij vragen: 
• Een brede interesse in o.a. elektronica, techniek en geluid.  
• Kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van installaMe- en elektrotechniek. 
• Flexibele inzetbaarheid en de bereidheid in ’s avonds en in het weekend te kunnen werken. 
• De volgende competenMes: samenwerken, leergierig, gedreven, oplossingsgericht. 

Wij bieden: 
• Een interessante en afwisselende baan binnen een enthousiast team. 
• Ruimte om je te ontwikkelen in installaMe- en elektrotechniek. 
• Een marktconform salaris. 
• Een jaarcontract met kans op een vaste baan. 

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan op het gebied van installaMe- en elektrotechniek? Dan 
ontvangen wij graag voor 1 juli 2021 jouw cv en moMvaMebrief op personeel@leomusic.nl. Indien 
je vragen hebt over de vacature kan je contact opnemen met Albert Boddema (06-21819760).
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