Vacancy: Lab/Community Manager / 0,6 – 0,8FTE
Baltan Laboratories is looking for a Lab/Community Manager (0,6 – 0,8
FTE) from February 2019, starting date negotiable.
Baltan Laboratories is a foundation established in 2008, with the aim to
create an experimental environment with international ambitions and
reputation, resonating with the innovative spirit of the early Philips Natlab
and the city of Eindhoven. Since our move to the renovated Natlab in 2013,
Baltan has experienced a rapid growth. In the meanwhile, we have a
relevant position in the in-between space of technological, scientific,
cultural and creative ecosystems relating to topics of societal importance.
In the next couple of years, Baltan strives to expand its activities and
reputation (inter)nationally.
In its ten years of existence Baltan has built a broad network of passionate
thinkers and doers who participate in our activities or follow our progress. In
order to keep our loyal supporters close, we aim to provide them with even
more possibilities for networking, connecting and making use of Baltan
facilities. Our spaces in Natlab play a central role in this, enabling the power
of serendipity – which we also put out into the world through various online
media.
JOB DESCRIPTION
The Lab/Community Manager activates, facilitates and grows the existing
community around Baltan. You are motivated to assist with co-organizing
and communicating the program of Baltan Laboratories and strengthen our
community, both off- and online. The Lab/Community Manager is a social
person, always open to ideas of others.
The tasks of the Lab/Community Manager include:
- Managing the lab space in the basement and the exhibition space on the
ground floor of the Natlab

- Managing and maintaining the inventory
- Assisting in setting up art projects and exhibitions
- Developing a context for and with the (Baltan) community to create added
value
- Online and offline communication towards the Baltan community
- Co-developing a plan together with the team to expand the community
- Hospitality
PROFILE
You are living in the Eindhoven region and are well acquainted with the
regional and (inter)national creative- and high-tech sector. You have
experience working with creative people and you know how to find your way
in the social media landscape. You know how to reach and engage different
target groups. You communicate fluently in both Dutch and English.
You have at least a MBO+ degree. You are flexible, stress resistant and
accurate. In busy times you are able to set priorities. You are familiar with
MS Office and acquired the basic digital skills.
You are flexible when it comes to working hours and will occasionally work
outside of office hours. As a team player you also involve your direct
colleagues when needed.
Remuneration takes place in accordance with experience and the standards
in the cultural sector. Please send us your motivation letter and resumé
before January 20, 2019. This may be addressed to Olga Mink: info [at]
baltanlaboratories.org. Interviews will take place between January 28 and
February 1st.
More information about Baltan Laboratories: www.baltanlaboratories.org

Vacature: Lab/Community Manager / 0,6 – 0,8 FTE
Baltan Laboratories is vanaf februari 2019 (begindatum in overleg) op
zoek naar een Lab/Community Manager voor 24 à 32 uur per week (0,6 0,8 FTE).
Baltan Laboratories is een experimentele omgeving, die bouwt op de
innovatieve pioniersgeest van het Natlab in het midden van de vorige eeuw
en op het DNA van de stad Eindhoven, waarin technologie en creativiteit
voorop staan. Sinds de verhuizing naar het gerenoveerde Natlab in 2013
heeft Baltan een snelle groei doorgemaakt. We hebben ons inmiddels
gepositioneerd als een relevante speler op het snijvlak van kunst, design,
technologie en wetenschap en ontwikkelen nieuwe perspectieven rondom
maatschappelijk relevante onderwerpen. In de komende jaren wil Baltan
haar activiteiten en reputatie verder (internationaal) uitbreiden.
In haar tienjarig bestaan heeft Baltan een breed netwerk opgebouwd van
gepassioneerde denkers en doeners die deelnemen aan onze activiteiten of
ons volgen via onze communicatie. Deze trouwe medestanders willen we de
komende jaren sterker aan ons binden door ze nog beter van dienst te zijn
met de kennis, connecties en faciliteiten waar ze naar op zoek zijn. De
ruimtes in het Natlab spelen daarin een centrale rol. We geloven namelijk in
de kracht van ontmoeting en zien online media als een verlengde daarvan.
TAAKOMSCHRIJVING
Als Lab/Community Manager heb je als taak om de bestaande community
rond Baltan te activeren, faciliteren en uit te bouwen. Je bent gemotiveerd
om de programma’s van Baltan mee te faciliteren en te organiseren en
versterkt de community van Baltan off- en online. Je bent betrokken bij het
beheer, communicatie, werving en productie van Baltan projecten en maakt
actief verbinding met de Baltan community.
Onder de taken van de Lab/ Community Manager vallen onder meer:
- Beheren van de Baltan ruimtes in het Natlab: een lab-workshopruimte in
de Natlab basement en een exporuimte op de begane grond
- Beheer en onderhoud van de inventaris
- Assisteren bij het opzetten van kunstprojecten en exposities

- Een context creëren voor en met de Baltan community om waarin we
streven naar meerwaarde mogelijk ook andere ruimtes
- Online en offline communicatie ten dienste van de Baltan community
- Samen met het Baltan team een strategie ontwikkelen voor uitbouwen van
de community
- Hospitality

PROFIEL
Je bent woonachtig in de omgeving van Eindhoven en goed bekend met het
regionale en (inter)nationale creatieve veld en high-tech sector. Daarnaast
heb je ervaring met het werken met creatieven en je kent de weg in het
social media-landschap. Je weet hoe je verschillende doelgroepen kunt
bereiken en aan je kunt binden. Vloeiend communiceren in Nederlands en
Engels is daarbij geen probleem.
Je hebt minimaal MBO+ werk- en denkniveau. Je bent flexibel,
stressbestendig en nauwkeurig. In drukke tijden houd je het overzicht en ben
je in staat prioriteiten te stellen en te communiceren. Je weet de weg in MS
Office, Excel en hebt goede digitale basisvaardigheden.
Het is voor jou geen bezwaar om incidenteel op ongebruikelijke tijden en
dagen te werken. Als teamplayer betrek je collega’s bij het project en je
voelt eigenaarschap voor de projecten waarin je werkt.
Verloning vindt plaats conform ervaring en de standaarden in de culturele
sector. Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV voor 20 januari 2019.
Deze mag gericht worden aan Olga Mink: info [at] baltanlaboratories.org.
Gesprekken zullen plaatsvinden tussen 28 januari en 1 februari
Voor meer informatie over Baltan Laboratories zie:
www.baltanlaboratories.org

