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Natlab zoekt een

JUNIOR MEDEWERKER
PROGRAMMA & EDUCATIE 

 

Ben jij de meest brutale, creatieve en vooral eigenzinnige programmamedewerker van Nederland? Heb jij 
duizenden films gezien? Kan je niet wachten om programma’s over de beste films te maken met makers 
en lokale partners, voor een jonge doelgroep? Ben je goed in organiseren en sta je zelfverzekerd voor een 
groep inhoudelijk over film te vertellen? Dan willen we niets liever dan dat jij bij Natlab komt werken als junior 
medewerker Programma & Educatie. 

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. We willen nog meer dan nu een toegankelijke plek zijn waar 
uitgaan en cultuur één zijn. Dat doen we graag samen met jou.

Voor uitbreiding van het Programma & Educatieteam zijn wij op zoek naar een junior medewerker voor 32 
uur per week (met een startersbeurs). 

WAT GA JE DOEN?
> Je assisteert bij het maken en uitvoeren van nieuwe programma’s bij Natlab. 
> Je geeft wekelijks een toffe inleiding bij een premièrefilm.
> Je ontvangt scholen en stemt de filmvertoning en het randprogramma af met docenten. 
> Je verzorgt de administratieve afhandeling van (educatie)programma’s.
> Je bedenkt en plant kinderfilms en leuke activiteiten in schoolvakanties. 

WIE BEN JIJ?
> Je hebt minimaal een hbo-opleiding op het gebied van film, cultuur, media of journalistiek. 
> Je hebt een enorme passie voor (arthouse)film.
> Je bent secuur, zelfstandig en proactief.
> Je hebt aantoonbare kwaliteiten op het gebied van organiseren en productiewerkzaamheden.
> Je vindt het leuk om met kinderen en jongeren te werken.

WAT WIJ JOU BIEDEN:
> 6 maanden werken via de Startersbeursregeling, met uitzicht op een contract (meer informatie over deze 
regeling vind je op www.startersbeurs.nu).
> 32 uur in de week aan de slag met film.
> Gratis toegang tot (bijna) alle films bij Natlab.
> Een dynamische organisatie met leuke en hardwerkende collega’s.

Past bovenstaand profiel bij je en ben je geïnteresseerd in deze afwisselende functie in een leuke 
werkomgeving? Dan nodigen wij je uit om je motivatie en cv voor 1 december 2020 te mailen 
naar rafke@natlab.nl t.a.v. vacature junior medewerker Programma & Educatie.


