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Natlab zoekt

DE LEUKSTE, LIEFSTE EN FIJNSTE  
VRIJWILLIGERS 

 

Ben jij de meest enthousiaste, flexibele vrijwilliger van Eindhoven? Laat jij met gemak alle gasten in onze 
filmzalen en haal jij met liefde een doekje over de stoelen?  Kun je goed overweg met mensen, scanners en 
sta je moeiteloos en met een glimlach voor een volle zaal met gasten een film aan te kondigen?  Dan willen we 
niets liever dan dat jij naar Natlab komt om ons vrijwilligersteam te komen versterken. 

NATLAB ADEMT FILM, THEATER EN UITGAAN
Natlab is troost, verrassing en verwondering. Nieuwe werelden worden getoond, afwijkende denkbeelden 
verwoord. Wij zijn de inspirerende plek op Strijp-S in Eindhoven met toffe  artistieke films en 
theatervoorstellingen.

Natlab is als organisatie sterk in ontwikkeling. We ontvangen jaarlijks 160.000 film en theaterbezoekers en 
willen de komende jaren verder doorgroeien en nog meer dan nu een toegankelijke plek zijn waar uitgaan en 
cultuur een zijn. Dat doen we graag samen met jou.

Voor uitbreiding van het vrijwilligersteam zijn wij per direct op zoek naar nieuwe teamspelers.  Je kunt je elke 
maand zelf opgeven voor diensten in het online rooster, maar we verwachten dat je gemiddeld vier dagdelen 
per maand (zowel door de week als in het weekend) beschikbaar bent. 

WAT GA JE DOEN?
> Je zorgt dat gasten bij Natlab een fijne tijd hebben en dat alles soepel verloopt door te informeren, tickets 

te scannen en de weg te wijzen. Kortom, je verwelkomt en je bent het gezicht van Natlab. 
> Je werkt in een roosterdienst als onderdeel van het Hospitality team. Je werkzaamheden zijn: controle van 

toegangskaarten, aankondigen van de film, ondersteunende werkzaamheden, informatieverstrekking en 
optreden als gastheer/vrouw. 

WIE BEN JIJ?
> Je spreekt goed Nederlands en Engels
> Je bent jong van geest
> Je bent flexibel en representatief
> Gastvrijheid heb je van huis uit in je
> Vooral ben je positief ingesteld

WAT WIJ JOU BIEDEN:
> Gratis toegang tot (bijna) alle films bij Natlab
> Een dynamische organisatie met leuke en hardwerkende collega’s
> Begeleiding door onze vrijwilligerscoördinator 

Past bovenstaand profiel bij je en ben je geïnteresseerd in deze functie in een leuke werkomgeving, dan 
nodigen wij je uit om je motivatie en cv te mailen naar chantall@natlab.nl t.a.v. vacature vrijwilliger. Ook voor 
vragen kun je via dit e-mailadres bij Chantall van den Heuvel terecht.  


