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!
Natlab is regelmatig op zoek naar
Vrijwilligers (gastheer/-vrouw)
Je belangrijkste taken zijn:
Je doel is de middag of avond uit van de bezoekers zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Je
informeert, wijst de weg, assisteert en verwelkomt. Je bent het gezicht van onze organisatie.
Je werkt in een roosterdienst als onderdeel van het receptie team. Je werkzaamheden zijn:
controle van toegangskaarten, aankondigen van de film, ondersteunende werkzaamheden,
informatieverstrekking en optreden als gastheer/vrouw.
Wat zoeken we in jou?
Wij zijn op zoek naar representatieve, servicegerichte, flexibele en dienstverlenende
medewerkers die direct kunnen inspelen op veranderende situaties en die tegen de hectiek
kunnen van een dynamische organisatie.
Je verkeert in goede gezondheid. Hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal en kunt werken in opdracht van de Vrijwilliger-Coördinator. Je vindt het leuk om onze gasten
op een correcte, prettige en gastvrije manier te benaderen en een fijne avond uit te bezorgen.
Als vrijwilliger wordt van je verwacht dat je gemiddeld 4 dagdelen per maand (zowel door de
week als in het weekend) beschikbaar bent.
Wat bieden we jou?
Je werkt in een gezellig en gedreven team. Als beloning voor je inzet mag je gratis naar de
meeste films.
Solliciteren
Heb je affiniteit met film en podiumkunsten, ben je flexibel om te werken tijdens middag- en
avonduren en weekenden?
Stuur dan je CV en motivatie naar: Natlab t.a.v. Chantall van den Heuvel
Kastanjelaan 500 I 5616 LZ Eindhoven I E: chantall@natlab.nl
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met: chantall@natlab.nl

