Vacature: Stageplaats bij Baltan Laboratories
All-round productie stagiair (4 - 5 dagen per week)
Baltan Laboratories is een stichting, met de missie om een experimentele omgeving met
internationale ambities en reputatie te creëren die past bij de innovatieve pioniersgeest van het
Natlab en de stad Eindhoven. Wij werken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap.
Het kernteam van Baltan bestaan uit 4 personen, aangevuld door verschillende freelancers.
Wij zoeken een productie stagiair die de handen uit de mouwen wil steken en het Baltan team
kan assisteren bij het organiseren en produceren van diverse activiteiten tijdens ons
jaarprogramma (inclusief Age of Wonderland tijdens de Dutch Design Week), en het
ondersteunen bij diverse werkzaamheden op kantoor. De stage loopt van half oktober 2017 –
januari 2018 voor 4 á 5 dagen per week (een langere stageperiode is bespreekbaar).
Baltan biedt diverse praktische ervaringen in een professionele omgeving. Werkzaamheden
omvatten (zijn niet beperkt tot) diverse productietaken, assisteren tijdens en voorafgaand aan
workshops, organiseren van benodigde materialen en gereedschappen, event communicatie,
kantoorwerkzaamheden zoals het bijhouden van het media archief en administratieve
basistaken.
Onze perfecte stagiair
-

studeert aan een relevante MBO opleiding (of HBO met focus op de praktische kant)
heeft een sterke affiniteit met kunst, wetenschap en technologie en wil iets bijdragen
aan een organisatie die werkzaam is in deze velden
is in het bezit van een pro-actieve werkhouding, is handig en energiek
heeft goede digitale en communicatieve vaardigheden
kan zelfstandig werken en herkennen wat nodig is
kent de weg in Eindhoven
spreekt goed Nederlands en Engels
rijbewijs B is een pre

Voor de stagiair is een kleine financiële vergoeding beschikbaar, volgens de internationale
standaardregels.
Heb je interesse?
Je aanmelding is welkom tot uiterlijk 8 oktober 2017. Stuur ons een sollicitatiebrief waarin je
(1) je vaardigheden aangeeft, (2) waarom je geïnteresseerd bent in onze activiteiten en een
stage bij Baltan, en (3) je verwachtingen voor de stageperiode. Mail de sollicitatie en je CV naar
Angela de Weijer: info [at] baltanlaboratories.org.
More information

www.baltanlaboratories.org
www.ageofwonderland.nl

