
 
Over Natlab  
 
Natlab is hét filmtheater van Eindhoven. We vertonen de mooiste arthousefilms, hebben spannend 
theater en ontvangen jaarlijks duizenden leerlingen voor ons educatieprogramma.  
 

Ter ondersteuning van de afdeling Programma & Educatie zijn we op zoek naar een 
 

Stagiair(e) Media, Kunst of Cultuur  
 

Wat ga je doen?   
- Uitvoeren en begeleiden van diverse programmaonderdelen, zoals filmspecials, literaire 
programma’s en evenementen op het gebied van films, literatuur, theater en dans. Voorbeelden 
hiervan zijn de Sneak Preview, Movies That Matter en Boekie Night. 

- Uitvoeren en begeleiden van activiteiten voor het onderwijs, studenten en andere geïnteresseerde 
jongeren in de vorm van workshops of specials. 

- Ondersteunen van de afdeling Programma en Educatie met de dagelijkse werkzaamheden.  
 
Wat zoeken wij in jou?  
- Je bent derde- of vierdejaars student aan een hbo- of universitaire opleiding op het gebied van 
media, theater, film, kunst of cultuureducatie. 

- Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels en hebt sterke communicatieve vaardigheden.  

- Je woont bij voorkeur in (de buurt van) Eindhoven en bent bereid om af en toe ook ’s avonds of in 
het weekend te werken.  

- Je hebt bij voorkeur affiniteit met kinderen en jongeren.  

- Je bent creatief en ondernemend. Je draagt nieuwe ideeën aan en bent in staat deze zelfstandig uit 
te voeren.  

- Je ziet werk liggen, bent proactief en denkt in oplossingen. 

- Je bent representatief, klantgericht en flexibel als het gaat om indeling van je werktijden.  

- Je bent leergierig en kunt goed samenwerken.  
 
Wat bieden wij jou?  

- Een volwaardige werkplek voor 24-32 uur per week voor minimaal vijf maanden. 

- Een stagevergoeding. 

- Een kijkje in de keuken van een sterk in ontwikkeling zijnde, culturele organisatie.  

- Gratis toegang tot alle films en andere programma’s bij Natlab.  

- Leuke, hardwerkende en gezellige collega’s.  

 
Neem vooral een kijkje op de website om een indruk te krijgen van onze programma’s en 
evenementen en ons educatieaanbod.  
 
Solliciteren  
Je kunt je het hele jaar aanmelden door een korte motivatiebrief en een actueel cv te sturen naar 
Karin Niessen. Laat duidelijk weten op welke afdeling je stage zou willen lopen en waarom. Als je 
vragen hebt, mag je altijd even bellen naar onderstaand telefoonnummer.  
 
Natlab | Kastanjelaan 500 | 5616 LZ Eindhoven  
karin@natlab.nl | 040 29 46 484 


