
DYNAMO ZOEKT STAGIAIR(E) FACILITAIR MEDEWERKER
Dynamo is een creatieve ontmoetingsplek voor jong talent. Een jongerencentrum, podium, workshopruimte en 
school in één. In een energieke leerwerkomgeving ontwikkelt jong talent zich bij Dynamo in dans, muziek, kunst, 
cultuur, gaming, sport en nieuwe media. Ook zijn de subculturen Urban, Rock en Dance vanuit 
vrijwilligersgroepen sterk vertegenwoordigd. 

Wat ga je doen?
Als stagiair(e) facilitair medewerker ondersteun je programmering, zakelijke verhuur en maak je onderdeel uit 
van het facilitair team van Dynamo. Bij de organisatie van evenementen help jij met het klaarzetten van de 
ruimtes en de catering. 

Ook ondersteun je bij technische werkzaamheden zoals licht en geluid en gebouwenbeheer. Je vindt het geen 
probleem om onregelmatige werktijden te maken zodat de zaak kan blijven draaien. Je werkt samen met de 
regisseurs, de baliemedewerkers, het secretariaat en met vrijwilligersgroepen en stagiaires. Kortom, je draagt 
zorg voor het beheer, de schoonmaak en draagt bij aan het runnen van bar en/of verhuur van zaalruimtes. Als 
facilitair medewerker ben je het klantvriendelijke aanspreekpunt voor bezoekers en deelnemers aan activiteiten.

Wie ben jij?

• Je volgt een facilitaire studie op mbo-niveau;
• Je hebt affiniteit met horeca en bent leergierig;
• Je hebt technisch inzicht;
• Je bent communicatief vaardig;
• Je weet van aanpakken en hebt een gastvrije instelling;
• Je hebt de bereidheid om te werken op onregelmatige tijden en in het weekeind.

Wat bieden wij?

• Een stageplek als facilitair medewerker binnen Dynamo;
• Dynamische leer- en werkomgeving;
• We helpen je verder met je passie te ontwikkelen;
• Alle ruimte voor zelfstandigheid en het inbrengen van jouw ideeën en creativiteit;
• Gratis deelname aan/toegang tot activiteiten, concerten, workshops, lessen;
• Gratis gebruik van alle faciliteiten binnen Dynamo (ruimtes, kennis etc.);
• Een groot netwerk binnen Eindhoven en regio.

Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze stage? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail met sollicitatiebrief en cv naar 
Joost Verdonschot, coördinator facilitaire dienstverlening van Dynamo: J.verdonschot@dynamo-eindhoven.nl

Stage vacature 




