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 Techniek zijn we op zoek naar een
Stagiair(e) Theater-/evenementen- en AV-techniek
Je belangrijkste taken zijn:
- Helpen bij (het opzetten van) vertoning van films, video- en andere audiovisuele presentaties
- Helpen bij (het opzetten van) VR-vertoningen
- Op- en afbouwen van theatervoorstellingen
- Bedienen van licht en geluid bij diverse verhuuractiviteiten en evenementen, zoals debatten
en lezingen
Wat zoeken wij in jou?
- Je bent tweede- of derdejaars student aan een mbo-opleiding of derde- of vierdejaars student
aan een hbo-opleiding op het gebied van podium- en evenemententechniek, AV-productie,
etc.
- Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels
- Je 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 wordt enthousiast van theater, licht, geluid, film, VR- en AV-techniek
- Je steekt graag de handen uit de mouwen tijdens evenementen en vertoningen
- Je bent bereid om onderhoudswerkzaamheden te verrichten
- Je bent klantgericht en representatief
- Je bent proactief, ziet werk liggen en denkt in oplossingen
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.
Natlab | Kastanjelaan 500 | 5616 LZ Eindhoven
karin@natlab.nl | 040 29 46 484

