
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Natlab door Plaza Futura 
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips, het 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.  
 

 
Natlab door Plaza Futura is op zoek naar een  

        Stagiair(e) bedrijfsvoering 
      
 
Natlab is op zoek naar een stagiair(e) voor de afdeling Bedrijfsvoering die tevens de zakelijk leider 
ondersteunt bij diverse werkzaamheden en projecten. Je wordt betrokken bij alle facetten die nodig 
zijn om de organisatie te leiden. Je assisteert bij financiën, personele zaken en de interne 
bedrijfsvoering. Je coördineert en voert enerzijds administratieve en ondersteunende werkzaamheden 
uit en je helpt anderzijds mee met (het nog opzetten van) diverse projecten.  
 
Naast bovengenoemde werkzaamheden is er ruimte en gelegenheid voor het uitvoeren van een eigen 
(onderzoek)opdracht. We denken daarin graag met je mee! 
 
Volg jij een HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van economie, business administration, 
management en organisatie of bedrijfskunde? Dan kijken we uit naar je reactie. Bij voorkeur woon je in 
of in de directe omgeving van Eindhoven en ben je bereid om af en toe ook ‘s avonds of in het 
weekend te werken.  
 
Wij bieden een leerzame stage bij een dynamische culturele instelling die sterk in ontwikkeling is. Er is 
een stagevergoeding en uiteraard krijg je gratis toegang tot de meeste programma’s en voorstellingen 
in Natlab.  
 
Past bovenstaand profiel bij je en ben je beschikbaar vanaf augustus/september voor minimaal 4 

dagen per week gedurende een periode van 6 maanden, dan nodigen wij je van harte uit om je 

motivatie en cv voor 1 augustus te mailen t.a.v. Françoise Kappé (zakelijk leider).  
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