UITVOEREND TECHNICUS (student)
Ter versterking van ons horeca-team zijn we opzoek naar studenten die Studio/K nog meer
op de culturele kaart van Amsterdam willen zetten. Studio/K wordt geheel gerund door
studenten die allemaal inspraak hebben in de bedrijfsvoering en zich daar ook
verantwoordelijk voor voelen. Ook als uitvoerend technicus kan je met initiatieven komen en
meedenken over bijvoorbeeld kunst in het restaurant, het veranderen van interieur of het
organiseren van een evenement rondom bijvoorbeeld een filmpremière!
Wat houdt de functie in?
We zijn op zoek naar mensen met een brede interesse voor techniek. Als technicus word je
op verschillende vlakken ingezet. Je wordt intern opgeleid en zult je bezighouden met de
technische kant van feesten, optredens en projecten waar je verantwoordelijk bent voor het
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 maar dus niet
noodzakelijk. Je functie bestaat uit de aanwezigheid bij producties, één onderhoudsdag per
week (6 uur) en eens in de twee weken een bioscoopkassa-dienst.
Wat vragen we van jou?
- Je studeert nog minimaal 1 jaar
- Je woont in de buurt van Amsterdam
- Je bent 20 uur in de week flexibel beschikbaar
- Je hebt een ondernemende houding
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Je wilt ervaring opdoen in techniek
- Je vindt het leuk om actief onderdeel uit te maken van een vereniging
Wat bieden wij?
Je ontvangt een vast bedrag van €510 per maand voor gemiddeld 19 werkuren per week.
Dit is een unieke bijbaan waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt, een bedrijf runt en
meebeslist over de bedrijfsvoering. Daarnaast word je als lid van de vereniging Studio/K
natuurlijk meegenomen in een hoop gezelligheid en leer je ontzettend snel een grote groep
nieuwe mensen kennen!
Kijk voor meer informatie over Studio/K op www.studio-k.nu of stuur je motivatiebrief
en CV naar sollicitatie@studio-k.nu!

