Natlab door Plaza Futura
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips, Natlab, realiseren Plaza Futura, Broet en Baltan een
culturele ontmoetingsplaats van actuele kunsten met film als basis. Naar Natlab ga je voor actuele
cinematografie, van arthouse tot Youtube, voor de betere film, voor een interessante ontmoeting, voor de
nieuwste ontwikkelingen binnen theater- en podiumkunsten, voor eerlijk eten en drinken in het café-restaurant,
voor inspiratie, voor een leuke avond in goede sfeer, voor een vernieuwend en verdiepend kunstprogramma.
Ter ondersteuning van de afdeling techniek zijn wij op zoek naar een:
Stagiair(e) theater-/evenementen- en AV techniek
Werkzaamheden:
 Helpen bij vertoning van films, video- en andere audiovisuele presentaties.
 Helpen bij VR-vertoningen.
 Op- en afbouwen van theatervoorstellingen.
 Bedienen van licht en geluid bij diverse verhuur activiteiten en evenementen (zoals debatten en
lezingen).
Profiel:
 Je bent tweede- of derdejaars student MBO of derde- of vierdejaars student HBO, bijvoorbeeld op het
gebied van podium- en evenemententechniek of AV-productie.
 Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels en hebt sterke communicatie vaardigheden.
 Je woont bij voorkeur in de directe omgeving van Eindhoven en je bent bereid om af en toe ook ‘s
avonds of in het weekend te werken.
 Je wordt enthousiast van theater, licht, geluid, film, VR- en AV techniek.
 Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken tijdens evenementen en vertoningen.
 Je bent bereid om onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
Wat bieden wij:

Een volwaardige werkplek voor 24 – 36 uur voor minimaal 5 maanden bij een sterk in ontwikkeling zijnde
organisatie en in een leuk en hardwerkend team.
 Er is een stagevergoeding en uiteraard gratis toegang tot het programma van Natlab.
 Binnen de stage is ruimte voor het uitvoeren van een eigen (onderzoek)opdracht. We denken graag met
je mee.
Wat verwachten we van jou:
 We verwachten nog al wat van een stagiair(e). Je werkt zeer zelfstandig maar uiteraard onder
begeleiding aan een project, event of anderszins. Je ziet werk liggen, bent proactief en denkt in
oplossingen. Je bent representatief, klantgericht en flexibel ook als het gaat om de indeling van je
werktijden en je bent uiteraard een cultuurliefhebber!
Aanmelden:

Stagiaires kunnen zich het hele jaar aanmelden door middel van een korte, bondige brief aangevuld met
een actueel CV. Geef duidelijk en gemotiveerd aan naar welke afdeling in de organisatie je interesse
uitgaat.
 Aanmelden kan via zakelijk leider Françoise Kappé: francoise@plazafutura.nl
 Indien je vragen hebt dan kun je ook contact opnemen met Françoise: 040-294.68.48
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