
KIJK OOK OP WWW.NATLAB.NL/VACATURES  
 

Natlab is per direct op zoek naar een
JUNIOR MEDEWERKER

MARKETING EN COMMUNICATIE  
(28u p/w)

 

Ben jij de meest enthousiaste, hardwerkende creatieve communicatiemedewerker van Eindhoven en 
omgeving? Zijn er al drie jaar geen taalfoutjes meer te ontdekken in jouw werk en zijn jouw teksten duidelijk 
en vrolijkmakend? Kun je ook nog overweg met grafische programma’s als Indesign en Photoshop. Dan willen 
we niets liever dan dat jij naar Natlab komt als parttime junior medewerker Marketing en Communicatie. 
 

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 communicatie-team zijn wij per direct op zoek naar een parttime junior 
medewerker Marketing en Communicatie voor 28 uur. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die elke 
werkdag een aantal uren beschikbaar is. 
 

WAT GA JE DOEN?
› Assisteert bij het schrijven, redigeren, plannen, produceren en verspreiden van alle publiciteitsuitingen.
› Uitvoering administratieve afhandeling van diverse publieksacties. 
› Je beantwoordt vragen van gasten via social media, mail en telefoon.
 

WIE BEN JIJ?
› Je hebt minimaal een mbo-opleiding op het gebied van communicatie en/of grafisch ontwerp 
› Je hebt goede kennis van software programma’s zoals Indesign, Photoshop en Excel. 
› Je hebt aantoonbare kwaliteiten op communicatiegebied en aanleg voor dtp en is een pre.
› Je bent secuur, zelfstandig en proactief.

WAT WIJ JOU BIEDEN:
› Salaris conform cao NL Podia
› Gratis toegang tot alle films en andere programma’s 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 oktober 2020 te mailen naar 
rafke@natlab.nl t.a.v. vacature junior medewerker Marketing en Communicatie.


