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Output is op zoek naar een fulltime

Audio-Adviseur/
verkoper ( m/v )

TECHNISCH
MEDEWERKER (M/v)

OUTPUT BV is een toonaangevend bedrijf op het gebied
van professionele audio-, video- en lichtapparatuur,
gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Zij levert een groot
assortiment aan een brede groep gebruikers in heel
Nederland en profileert zich als een onpartijdige
leverancier van A-merken met daarnaast eigen import
en distributie.
Binnen Output zijn ruim 20 medewerkers actief op het
gebied van advisering, verkoop, installatie, service en
onderhoud.

OUTPUT BV is een toonaangevend bedrijf op het gebied
van professionele audio-, video- en lichtapparatuur,
gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Zij levert een groot
assortiment aan een brede groep gebruikers in heel
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en distributie.
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onderhoud.

De functie
Als audio-adviseur/verkoper adviseer je een grote
diversiteit aan relaties in een business to business
omgeving. Je streeft steeds naar het beste product
binnen de mogelijkheden van de klant.
Zelfstandig uit-/opbouwen van het relatiebestand in
de diverse marktsegmenten.

De functie
Als Technisch Medewerker ben je verantwoordelijk
voor het correct installeren, afregelen en opleveren
van audio-, video- en lichtapparatuur aan onze
klanten. Tevens draai je mee in een servicerooster.

Het profiel
Voor de functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste
collega met passie voor het audiovak die voldoet aan
het volgende profiel:
• MBO/HBO denk en werkniveau.
• Aantoonbare ervaring in pro-audio en voldoende
vaktechnische kennis om zelfstandig klanten te
kunnen adviseren.
• Kennis van professionele Video en Licht is een pré.
• Goed kunnen communiceren op alle niveau’s.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
• In bezit van rijbewijs.
• Teamspeler.
Ons aanbod
Output biedt een uitdagende spilfunctie in een
prettige, informele professionele werkomgeving,
waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt.
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en
afhankelijk van opleiding en ervaring.
Interesse?
Herken jij jezelf in het geschetste profiel en heb je
interesse in de functie, stuur dan voor 15 maart een
brief met c.v. naar info@outputnl.com of naar
Output BV, t.a.v. Personeelszaken, postbus 2414,
5214 CK ‘s-Hertogenbosch.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Hans van den Bergh, (073) 639 26 00, of kijken op
www.outputnl.com

Het profiel
Voor de functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste
collega met passie voor het audiovak die voldoet aan
het volgende profiel:
• MBO+ denk- en werkniveau.
• Ervaring in het zelfstandig installeren c.q. repareren
van professionele audioapparatuur.
• Kennis van professionele video- en lichtapparatuur is
een pré.
• Goed kunnen werken in teamverband.
• Communicatief vaardig met een hoog
kwaliteitsbewustzijn.
• Flexibele opstelling.
• In bezit van rijbewijs.
Ons aanbod
Output biedt een uitdagende functie in een prettige,
informele professionele werkomgeving, waarin eigen
initiatief gewaardeerd wordt. De arbeidsvoorwaarden
zijn marktconform en afhankelijk van opleiding en
ervaring.
Interesse?
Herken jij jezelf in het geschetste profiel en heb je
interesse in de functie, stuur dan voor 15 maart een
brief met c.v. naar info@outputnl.com of naar
Output BV, t.a.v. Personeelszaken, postbus 2414,
5214 CK ‘s-Hertogenbosch.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Chris van Wordragen, (073) 639 26 00, of kijken op
www.outputnl.com

Professional audio, video & lighting
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De Meerheuvel 10, 5221 EA ‘s-Hertogenbosch
tel. (073) 639 26 00, info@outputnl.com
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10 0%N L , Tim Blan kman IC T & St udio E ng ineer

‘Het is allemaal

budget afhankelijk’
100%NL is een van Nederlands jongste radiozenders. Sinds 8
juli 2006 is ze operationeel, maar daaraan voorafgaand heeft
ze te maken gehad met veel tegenwerking. Uiteindelijk stelde
de rechter na een langslepende procedure van maar liefst drie
jaar, met betrekking tot de verdeling van de FM-frequenties,
100%NL in het gelijk en kon ze eindelijk de ether op. Een
gesprek met Tim Blankman ICT & Studio Engineer bij 100%NL.
Tim Blankman is een van de jongste ICT &

hij wees hem op 100%NL. Bij deze jonge

Studio Engineers bij een omroep. Hij loopt

omroep zochten ze nog personeel. “Na

al wel zo’n beetje zijn hele leven rond in de

een gesprek was het meteen raak,” geeft

lokale omroepwereld, aangezien zijn vader

Blankman aan. “Een week later ben ik aan-

al heel lang verbonden is aan Zaanradio.

genomen en kon ik aan de slag. Vanaf het

Blankman: “Vanaf dat ik twee jaar was zat

begin ben ik actief betrokken geweest bij

ik al achter de mengtafel en kroop ik al

100%NL en mijn eerste job was de bouw

met snoeren door de kamer heen. Vanaf

en inrichting van de studio met behulp van

mijn dertiende ben ik begonnen bij de

een aantal externe relaties.”

lokale omroep.” Na gestopt te zijn met
een ICT opleiding is hij naar de Veronica

Nederlands product

Radioschool gegaan om van daaruit stage

100%NL is een landelijk radiostation met

te lopen bij Veronica. Helaas was er nie-

Nederlandse pop, rock en urban dat van

mand nodig op een open sollicitatie bij

5.00 uur ’s ochtends tot en met 24.00 uur ’s

Rob Korver van de Sky Radio Group, maar

nachts uitzend. Er wordt Nederlands
2007
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als back-up studio worden ingezet, dat is
volgens Blankman weliswaar geen ideale
situatie, maar het werkt. Alle radioautomatisering staat in een kast met silencedetectie voorzien van een nieuw product
van Jan Zandstra, namelijk een flash-playertje.

Blankman:

“De

silence-detectie

werkt ideaal. Je kunt op afstand via sms de
status opvragen en als er een te lange stilte op de radio is, dan krijg ik een berichtje.
Bij twintig seconden radiostilte schakelt hij
over naar een back-up ingang. Als hij daar
niets vindt schakelt hij weer door naar de
flashplayer.”
100%NL heeft nog geen mobiele studio
tot haar beschikking, deze huren ze in. Op
de afgelopen vakantiebeurs waren ze aan-

Apparatuur
Productiestudio:
Uitzendstudio:

Processing:

Dateq bcs 25

wezig en hebben daarvoor een locatieset

Dalet

gehuurd bij DBMG. Blankman: “Zo vaak

DHD 2200

hebben wij nog niet locatie uitzendingen

Dalet

en dan is het interessanter om er een te

VOX pro

huren dan aan te schaffen.” Op de vraag

Orban 8500

of er wensen zijn, antwoordt Blankman
resoluut: “Iedere techneut heeft wensen,
maar het is allemaal weer budget afhankelijk. De apparatuur waarmee we werken is prima. En dan is het sowieso moeilijk
de mensen van het geld te overtuigen dat
het beter moet. Dat zal allemaal nog wel
even gaan duren.” Er zijn uiteraard wel
zaken die op korte termijn eigenlijk zouden moeten gebeuren. Zo maakt 100%NL

(en soms ook Belgisch) product gedraaid,

vormgeving gebeurt voornamelijk door

altijd live uitzendingen verzorgt, bleek

voor de processing gebruik van de Orban

waarvan iets meer dan de helft van

VHEurope. De promo’s worden voor het

Dalet toch iets praktischer. Dus werd PC

8500, maar daar zit een vertraging in dus

de zendtijd moet worden besteed aan

grootste deel in de productiestudio inge-

Radio vervangen door Dalet. Blankman:

eigenlijk moeten ze een andere processor

Nederlandstalige muziek. De rest moet (!!)

sproken en in Bulgarije afgemaakt.

“Het was echt zoeken geblazen en kijken

hebben. “Op dit moment hebben we daar

wat mogelijk was en wat niet. Op het laat-

een leendoos voor,”laat Blankman weten.

Engelstalig of instrumentaal zijn. Tenslotte
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mag ongeveer de helft van de muziek die

Lowbudget

ste moment heeft Basement Electric, om-

“Maar ach, het komt uiteindelijk allemaal

wordt gedraaid op 100%NL ook niet ou-

De bouw van de studio had nog heel wat

dat ikzelf op vakantie ging, voor ons ook

wel goed.”

der zijn dan een jaar. De omroep is eigen-

voeten in de aarde. Blankman: “Er stond

nog een productiestudio gebouwd.” De

dom van Radiocorp BV. Een zelfstandig

een tijdelijke studio waar we eventueel

content die 100%NL maakt gaat via een E1

Toekomst

mediabedrijf waarin enkele Nederlandse

mee on-air zouden kunnen, maar zeker

verbinding vanaf het Studioplein naar de

In de toekomst kijken blijft op het gebied

en buitenlandse privé-investeerders en

voor de langere termijn was dat niet toerij-

uitzendtoren, die zich hemelsbreed op nog

van radio moeilijk. Blankman: “Ze willen

een Amerikaanse investeringsmaatschap-

kend.” 100%NL is zoals gezegd een jonge

geen honderd meter afstand bevindt. En

het radiolandschap gaan digitaliseren,

pij participeren. “Ik heb nagenoeg alge-

omroep en alles moest dan ook lowbudget

dan van de toren naar de satelliet. Verder

maar ik denk dat dat nog wel even gaat

hele vrijheid,” geeft Blankman aan. “Een

gebeuren. In principe hebben ze alles zelf

zenden ze nog uit via twee webstreams op

duren. Ik denk zelfs dat we DAB gaan over-

van de aandeelhouders fungeert tegelij-

ingekocht. Zo konden ze een ouder type

het internet en beginnen de eerste kabel-

slaan. Het is naar mijn idee eerder een stap

kertijd als technical director, maar hij zit

van DHD (2200) voor een mooie prijs aan-

aansluitingen te komen.

terug dan vooruit. Je gaat een systeem

altijd in Bulgarije en ik hoor dus niks zo-

schaffen, die er nog twee weken van te vo-

lang het goed gaat.” Het gehele team

ren werd ingehangen. Daarnaast draaide

Flash-player

baseerd is. Volgens mij gebruiken ze het

van 100%NL (zo’n dertig man), zit in het

een testversie van PC Radio 5.0. Daar bleek

Het onderhoud van de apparatuur en de

al een jaar of tien in Engeland. Maar wat

pand van de Wereldomroep. De studio be-

voor een technicus zeer goed mee te wer-

studio komt voor rekening van Blankman.

het wel gaat worden, blijft in een glazen

vindt zich daarom aan het Studioplein van

ken, volgens Blankman, maar als je op dat

Daarnaast doet hij ook de ICT werkzaam-

bol kijken. Wij kijken op dit moment eer-

de Wereldomroep. Verder hebben ze een

moment vooral met technisch minder on-

heden aan het kantoornetwerk. Bij even-

der naar de nabije toekomst en dan is het

productiestudio voor voicetracks, maar de

derlegde DJ’s werkt en bovendien vrijwel

tuele problemen kan de productiestudio

voornamelijk vechten om marktaandeel.”

gebruiken dat op een oude techniek ge-
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