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Natlab zoekt een

STAGIAIR(E) MARKETING & COMMUNICATIE
(24-36u p/w)  

 
 

Ben jij iemand die goed kan samenwerken en nauwkeurig te werk gaat? Kan jij goed overweg met social media? 
Ben je geïnteresseerd in het produceren van diverse communicatiemiddelen? Dan is deze stage iets voor jou! 
Wij zijn opzoek naar een derde- of vierdejaars student aan een hbo- of universitaire opleiding op het gebied 
van communicatie of marketing.

NATLAB ADEMT FILM, THEATER EN UITGAAN
Natlab is de inspirerende plek op Strijp-S in Eindhoven waar artistieke film en theater beleefd wordt. De organisatie 
is sterk in ontwikkeling. We ontvangen nu al jaarlijks 160.000 film- en theaterbezoekers en willen de komende jaren 
verder doorgroeien. We willen - nog meer dan nu - een toegankelijke plek zijn waar uitgaan en cultuur één zijn. Wil jij 
hier onderdeel van uitmaken?

 
WAT GA JE DOEN? 
• 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;
• Ervoor zorgen dat publiek het perfecte Natlabgevoel ervaart bij een bezoek aan Natlab;
• Ervoor zorgen dat publiek ook online het perfecte Natlabgevoel ervaart;
• Overige ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling Marketing & Communicatie.

WIE BEN JIJ? 
• 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.

WAT WIJ BIEDEN: 
• 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;
• Goede begeleiding en kansen om je eigen leerdoelen op te stellen en te behalen;
• Ruimte voor het uitvoeren van een eigen onderzoeksopdracht, waarin we graag met je meedenken.

SOLLICITEREN
Past bovenstaande stage bij je en ben je geïnteresseerd in een stage in een dynamische organisatie met een leuke 
werkomgeving? Dan nodigen wij je uit om je motivatie en cv te mailen naar Karin Niessen, karin@natlab.nl t.a.v. 
Vacature Stage Marketing & Communicatie.


