
 
Natlab zoekt een

COÖRDINATOR FILMEDUCATIEHUB 
NOORD-BRABANT  

(32-36u p/w)
 
 
BEN JIJ EEN VERBINDER?  
Lukt het jou om samen met de coördinator van Limburg voor beide provincies handen en voeten te geven aan onze  
Filmeducatiehub? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als coördinator van de Filmeducatiehub, vervul je een centrale en strategische rol bij het in kaart brengen en afstemmen 
van vraag en aanbod en het onderwijsveld in Noord-Brabant. Je maakt verbinding met onderwijsinstellingen, voert 
deskresearch uit en hebt persoonlijke gesprekken met de besturen uit het onderwijs. Daarnaast ben je op de hoogte van 
het (landelijke) filmeducatie-aanbod en zorg je dat dit op de juiste plekken in de hele provincie terechtkomt.  

Je stuurt het team van consulenten in Noord-Brabant aan en zorgt voor publiciteit van de activiteiten, met als ultieme 
doel om vraag en aanbod op het gebied van filmeducatie & beeldgeletterdheid in de provincie op elkaar af te stemmen. 

NATLAB EN DE FILMEDUCATIEHUB 
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. De komst van de filmeducatiehub Noord-Brabant past in onze ambitie om film en filmeducatie in  
de provincie Noord-Brabant nog beter op de kaart te zetten. 

Natlab en Lumière in Maastricht hebben gezamenlijk de subsidieaanvraag voor een pilotjaar van de filmeducatiehub bij 
het Filmfonds ingediend. 

We zijn per direct op zoek naar een coördinator Filmeducatiehub voor 32-36 uur per week. Op 20 maart houden we de 
eerste sollicitatiegesprekken. 
  
WAT GA JE DOEN? 
• Je bewaakt de doelstellingen vanuit het Filmfonds;
• Je stelt de te behalen resultaten op, bewaakt de kwaliteit, voortgang en resultaten van het pilotjaar en je onderzoekt 
en analyseert de resultaten;
• Je stuurt het team van filmeducatie-consulenten aan in Noord-Brabant en zoekt hierbij afstemming met het team van 
Limburg;
• Je organiseert (kennis)bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen, culturele instellingen, overheden, cultuurmakelaars 
en filmtheaters;
• Je zet een doorlopende communicatie op met thema’s zoals: good practices, aanbod events, verdieping en 
financiering;
• Je sluit aan bij het landelijke netwerk van de andere educatiehubs en Eye Filmmuseum;
• Je schrijft en verantwoordt subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2021-2024;

WIE BEN JIJ? 
• Je hebt minimaal opleidingsniveau HBO (op gebied van onderwijs, kunst en cultuur of vergelijkbaar);
• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring als coördinator in een soortgelijke functie
• Je denkt strategisch en bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in beeldcultuur en nieuwe media;
• Je hebt een flexibele instelling en bent in staat om een team, netwerk en activiteitenprogramma op te zetten;
• Je hebt ervaring met het aanvragen van fondsen en subsidies;
• In bezit van rijbewijs B en een auto;

WAT WIJ BIEDEN: 
• Jaarcontract conform cao NL Podia;
• Verlenging van je contract is bij toekenning van de vervolgsubsidie en goed functioneren mogelijk voor 
de beleidsperiode 2021-2024;
• Gratis toegang tot alle films en andere programma’s bij Natlab;
• Een dynamische organisatie in een werkveld dat volop in ontwikkeling is;
• Telefoon en laptop.

Past bovenstaande functie bij je en ben je geïnteresseerd? Dan nodigen  
we je uit om je motivatie en cv voor 13 maart 2020 te mailen naar 
karin@natlab.nl t.a.v. vacature coördinator  
filmeducatiehub Noord-Brabant.  


