
 
DEKOM is een internationale AV-integrator met vestigingen in Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, 
Frankrijk, Spanje, Turkije en Oekraïne. Meer dan 25 jaar ervaring en prestigieuze projecten met meer dan 3.000 
multinationale klanten maken DEKOM tot een van de meest veelzijdige spelers op de markt.  
 
Kerncompetenties omvatten videoconferentie en audiovisuele oplossingen, waarvoor DEKOM-medewerkers 
buitengewoon gepassioneerd zijn. De strategie om onderscheid te maken tussen Unified Communications, 
Unified Conferencing en Unified Collaboration onderscheid DEKOM van anderen. DEKOM is waarschijnlijk de 
enige leverancier met de juiste oplossingen en aanbevelingen van alle toonaangevende leveranciers. Met zo'n 
150 experts verspreid over de verschillende locaties, blijft DEKOM groeien. Er zijn voortdurend interessante 
vacatures, waaronder :   

 

Collaboration Specialist 
 

Wat ga je doen? 
• Installatie en ondersteuning van Collaboration oplossingen 
• Specialiseren in PRYSM Collaboration tools (Click hier voor 

https://www.dekom.com/en/media-technology/product/prysm-go/) 
• Onderhoud en oplossen van storingen 
• Werken aan spannende nationale en internationale projecten 

 
 
Wat verwachten we van jou? 

• Met succes voltooide technische training, bijvoorbeeld voor communicatie-, IT- of 
elektronica-technicus op HBO werk- en denkniveau 

• Interesse in AV en IT 
• Ervaring met installatie, bediening en ondersteuning 
• Kennis van netwerktechnologieën (LAN, WAN, WLAN, switches, routers enz.) 
• Onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkend 
• Pragmatisch en analytisch denken en een sterke servicegerichtheid 
• Vloeiend Nederlands en Engels sprekend 
• flexibiliteit en teamwork 
• Rijbewijs B 
• Bereidheid om te reizen 

Wat bieden wij jou? 
Je start met een inwerkperiode waarin je veel  leert over onze Collaboration oplossingen. Je wordt 
intern en extern opgeleid. Verder bieden wij je: 

• Een competitief salaris en zeer interessante bonus regelingen 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Werken me de nieuwste technologieën 
• Direct beginnen in je nieuwe functie 

Interesse? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op, stuur je motivatie en CV per e-mail naar info-
nl@dekom.com of bel voor meer informatie 076-8200232 


