Eye zoekt jou
Educatiemedewerker Techniek en Productie

Voor 28,8 uur per week vragen we je het technische beheer van de vaste presentatie en de
Studio van Eye Filmmuseum uit te voeren. Daarnaast bied je algemene productionele
ondersteuning van de afdeling bij (het voorbereiden van) educatieve evenementen.
Wij
Eye is het enige filmmuseum van Nederland. Wij zijn schatbewaarder, pionier en gids in de
wereld van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye presenteert tentoonstellingen op
het grensvlak van film en beeldende kunst, en filmprogramma’s die licht werpen op
de allervroegste filmgeschiedenis tot aan de meest actuele ontwikkelingen in de wereld
waarin we leven.
Eye stimuleert het begrip van en de liefde voor film met tentoonstellingen en (educatieve)
programma’s in samenwerking met het onderwijs, de culturele wereld en de filmindustrie.
De afdeling Educatie springt voortdurend in op technische, museale en maatschappelijke
ontwikkelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij behoeftes en mogelijkheden van
verschillende doelgroepen.
Al onze collega’s verschillen. In persoonlijke voorkeuren, leeftijd, levensgeschiedenis,
karakter en dromen. Dat vinden we belangrijk, want al die verschillen zorgen voor meer
perspectieven en verhalen. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen ons team.
Jij
Je gaat je bezighouden met het beheer en onderhoud van de vaste presentatie in het
Panorama, de Studio en de presentatieobjecten in de overige publieke ruimten in het
gebouw:
• Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan het interieur en de hard- en software en
je houdt je bezig met het (laten) oplossen van gebreken en defecten en
communiceert hierover helder met externe leveranciers en interne medewerkers.
• Je zorgt voor centrale documentatie van technische en bouwkundige informatie over
de presentaties.
• Je beheert de materialen en reserveapparatuur in de opslagruimte van de vaste
presentatie.

Geeft productionele ondersteuning door:
• Te inventariseren wat technische wensen van educatieprogramma’s/evenementen
zijn en eventueel speciale apparatuur te huren.
• Te helpen bij het maken van productieplanningen & draaiboeken en te zorgen voor
de correcte uitvoering hiervan.
• Te helpen bij de ontvangst en het verblijf van deelnemers en gasten.
• Bij te dragen aan de evaluatie van het productieproces van een
programma/evenement.
• Te helpen op digitaal gebied (hardware, foto- en video-editing- en designsoftware).
• Relevante ontwikkelingen en innovatieve toepassingen in het vakgebied bij te
houden en je kennis hierover te delen.
Verder:
• Heb je technische kennis van hardware (bijvoorbeeld geluid- en lichttafels,
projectoren en Mac-apparatuur) en software (zoals Adobe Première, Adobe
Photoshop).
• Ben je op oproepbasis buiten kantooruren beschikbaar in geval van technische
problemen.
• Kun je je inleven in bezoekers (alle leeftijden).
• Heb je een hands-on-mentaliteit en flexibele, oplossingsgerichte en
verantwoordelijke werkinstelling.
Wij bieden jou
Als Educatiemedewerker Techniek en Productie kom je ons 28,8 uur per week versterken en kun je
rekenen op:






Een maandsalaris van min. € 2460 en max. € 3080 bruto (schaal 7) op fulltime
basis (36 uur), excl. 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het exacte salaris
wordt afgestemd op de kennis en ervaring die je meebrengt.
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op
verlenging en uiteindelijk een vast contract.
Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie of solliciteren?
Vragen over de vacature kun je stellen aan Florine Wiebenga, Hoofd Educatie;
FlorineWiebenga@eyefilm.nl, tel: 06-14535757. Je motivatiebrief met cv ontvangen wij
graag uiterlijk 28 november 2021 via vacatures@eyefilm.nl t.a.v. Monique Aartsen, Hoofd
P&O, onder vermelding van ‘Educatiemedewerker Techniek en Productie’.
Eerste gesprekken vinden plaats op 8 december 2021.
Tweede gesprekken vinden plaats op 13 december 2021.

