Natlab
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips realiseren Natlab en andere partners een
culturele ontmoetingsplaats van hedendaagse kunsten, met film als basis. Bij Natlab vind je actuele
cinematografie, van arthouse tot YouTube, vernieuwing en verdieping, interessante ontmoetingen,
fijne feestjes, lekkere drankjes en eerlijk eten in het café-restaurant, inspiratie, gezelligheid en een
prettige sfeer. Kom vooral zelf eens een kijkje nemen en kennismaken!
Ter ondersteuning van de afdeling Marketing & Communicatie zijn we op zoek naar een
Stagiair(e) Marketing & Communicatie
Je belangrijkste taken zijn:
- Content verzorgen voor diverse communicatiemiddelen (brochures, flyers, website, social
media, etc.)
- (Mede) produceren van diverse communicatiemiddelen
- (Mede) uitvoeren van publiciteitsplannen omtrent verschillende programmaonderdelen, zoals
contact onderhouden met diverse publieksgroepen en instellingen, het verzorgen van vrije
publiciteit, het (mede) bedenken en uitzetten van acties
- Verzorgen van de publicitaire inrichting van Natlab
- Onderhouden van online communicatie
- Overige ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling Marketing & Communicatie
Wat zoeken wij in jou?
- Je bent derde- of vierdejaars student aan een hbo- of universitaire opleiding op het gebied van
communicatie of marketing
- Je spreekt en schrijft goed Nederlands
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
- Je woont bij voorkeur (in de buurt van) Eindhoven en bent bereid om af en toe ’s avonds of in
het weekend te werken
- Je bent bekend met social media
- Je kunt goed samenwerken in een team
- Je gaat nauwkeurig te werk
Wat bieden wij jou?
- Een volwaardige werkplek voor 24-36 uur, voor minimaal vijf maanden, bij een sterk in
ontwikkeling zijnde organisatie
- Een stagevergoeding en gratis toegang tot alle films en andere programma’s bij Natlab
- Leuke, hardwerkende, gezellige collega’s
- Ruimte voor het uitvoeren van een eigen onderzoeksopdracht, waarin we graag met je
meedenken
- Maandelijkse donderdagmiddagborrels en gezamenlijke lunches
Solliciteren
Stagiaires kunnen zich het hele jaar door aanmelden door een korte motivatiebrief en een actueel cv
te sturen naar Karin Niessen. Laat ons duidelijk weten op welke afdeling je stage zou willen lopen en
waarom. Als je vragen hebt mag je altijd even bellen naar onderstaand telefoonnummer.
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