
 
 
 

 
 
 
 

Stagiair business events en programma 
(32 tot 36 uur per week) 

 
Ben jij op zoek naar een uitdagende en veelzijdige stage? Lees dan snel verder…  
 
Beschrijving 
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips, het Natlab, realiseren Plaza Futura, Broet en 
Baltan Laboratories een culturele ontmoetingsplaats van actuele kunsten met film als basis. Naar Natlab ga 
je voor actuele cinematografie, van arthouse tot Youtube, voor de betere film, voor een interessante 
ontmoeting, voor de nieuwste ontwikkelingen binnen theater en podiumkunsten, voor eerlijk eten en drinken 
in het café-restaurant, voor inspiratie, voor een leuke avond in goede sfeer, voor een vernieuwend en 
verdiepend kunstprogramma. Meer Mee Maken, daar gaat het in Natlab om. 
 
Werkzaamheden:  

 Administratieve afhandeling van de aanvragen voor zakelijke verhuur; 

 Je stelt samen met de klant het gewenste programma op; 

 Het inrichten/gereed maken van de verschillende ruimtes die verhuurd zijn; 
 Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals catering en ontvangen van je 

gasten; 
 Klanten te woord staan (telefonisch/per mail of in een persoonlijke afspraak); 

 Uitvoeren en begeleiden van programma’s, zoals de Filmquiz, Club Natlab en Q&A’s;  
 Uitvoeren en bedenken van educatieprogramma’s tijdens schoolvakanties; 
 Uitvoeren en mee ontwikkelen van educatieprogramma’s voor het basis- en voorgezet onderwijs;  
 Meedenken over en realiseren van programma’s voor bijzondere doelgroepen.  
 

Werksfeer:  
“Persoonlijk, gezellig en jong bedrijf”, zo beschrijven de medewerkers de sfeer bij het Natlab 
door_Plaza_Futura. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook volop ruimte voor ontspanning en gezelligheid. 
 
Pas jij in het onderstaand profiel? Dan zijn wij nu op zoek naar jou!  

 Je volgt een opleiding op minimaal Hbo-niveau (b.v. eventmanagement, media, theater & film);  
 Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels en hebt sterke communicatie vaardigheden; 
 Je bent leergierig, kunt goed samenwerken en hebt een proactieve houding; 
 Je bent bereid ook af en toe in avonden en weekenden te werken; 

 Je hebt organisatietalent en denkt klantgericht; 

 Eventuele horeca ervaring is een pre. 

 Kennis op het gebied van film, theater, nieuwe media & technologie is een pre. 
 

Wat bieden wij? 
Een volwaardige werkplek bij een sterk in ontwikkeling zijnde organisatie en in een leuk en hardwerkend 
team. Er is een stagevergoeding en uiteraard gratis toegang tot het programma van Natlab. Binnen de 
stage is ruimte voor het uitvoeren van een eigen (onderzoek)opdracht. We denken graag met je mee. 
 
 
 
Past bovenstaand profiel bij je en ben je geïnteresseerd in deze uitdagende stage, dan nodigen wij je uit om 
je motivatie en CV te mailen t.a.v. Karin Niessen (zakelijke verhuur) en Rafke Engels (programma).  
 
Natlab door Plaza Futura: ·  |  Kastanjelaan 500     
Karin@plazafutura.nl   5616 LZ Eindhoven    
Rafke@plazafutura.nl   040-2946848          
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