ZOEKT:

Uitvoerend Technicus
Een bioscoop, een café-restaurant en een club, en het liefst alle drie tegelijk. Dat is Studio/K. Zo’n
vijftig fanatieke studenten zetten in een oude ambachtsschool aan het Timorplein iedere dag het
grootste overdekte mini-festival van Amsterdam neer. Van films draaien tot biertjes tappen en van
drank-inkoop tot begrotingen maken; met uitzondering van de avondkeuken wordt bij Studio/K alles
gedaan door studenten.
Studio/K is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze student die Studio/K nog meer op de kaart
wil zetten in het culturele leven van Amsterdam. Als lid van Studio/K ben je werkzaam in een van de
tien commissies en vervul je algemene werkzaamheden in de bioscoop en horeca. Je krijgt veel
verantwoordelijkheid en beslist mee over de bedrijfsvoering en de toekomst van Studio/K.
We zijn op zoek naar mensen met een brede interesse voor techniek. Als technicus word je op
verschillende vlakken ingezet. Je zult je bezighouden met de technische kant van feesten, optredens
en projecten, waaronder licht, geluid en A/V. Ook het algemene onderhoud van het pand en de
technische faciliteiten vallen onder je hoede. Ervaring met A/V podiumtechniek is een pré.
DE FUNCTIE-EISEN
- Je bent nog minimaal 1 jaar studerend.
- Je woont in Amsterdam.
- Je bent 20 uur in de week beschikbaar en bent bereid om flexibel te worden ingezet.
- Je hebt een ondernemende houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
- Je hebt technische ervaring.
- Je bent handig, creatief en assertief.
- Je bent zelfstandig en secuur.
ONS AANBOD
Voor 20 uur in de week bieden we jou een unieke kans om in je studententijd praktische ervaring op te doen
op het gebied van A/V techniek. Je krijgt te maken met allerlei verschillende facetten binnen het bedrijf
Studio/K; van de uitvoerende taken binnen de techniekcommissie tot aan het organiseren van evenementen
of het opzetten van een pandbrede productie. Je ontvangt een toelage van 510,- euro in de maand voor je
lidmaatschap bij Studio/K.
Belangstellenden kunnen een sollicitatiebrief met CV sturen naar: sollicitatie@studio-k.nu. Voor
verdere informatie kun je onze website bezoeken: www.studio-k.nu.

