
 

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR CREATIVITEIT? 
ART STUDIO HOOGVLIET IS OP ZOEK NAAR JOU! BEN JIJ DE VRIJWILLIGER DIE ONS TEAM 
VERSTERKT? 

“People with great passion can make the impossible happen’’ 

 

De Art Studio Hoogvliet is een lokale culturele, kunstzinnige en educatieve organisatie voor jong en 
oud. Wij bieden lokale en interlokale artiesten een fysiek platform om hun talenten te ontwikkelen. 
Een plek waar talent zichzelf ontdekt of elkaar.  Waar je kunt leren dansen, musiceren, zingen en 
acteren. Waar je alleen of met vrienden kunt oefenen of een voorstelling kunt geven. De 
medewerkers zijn een mix van professionals en vrijwilligers uit de wijk. Als je van organiseren houdt 
en het fijn vindt om in een plezierige omgeving te creëren dan is de Art Studio ‘the place to be’!  Bij 
interesse kun jij je cv & motivatiebrief versturen naar vacatures@artstudiohoogvliet.nl. 
 
Allround vrijwilliger 

Wil jij  je creativiteit inzetten als vrijwilliger binnen de Art Studio?  Als allround vrijwilliger ben je 
onderdeel van ons team en inzetbaar tijdens evenementen & activiteiten.  Je werkzaamheden 
variëren van gastvrouw/gastheer zijn tijdens evenementen, ondersteuning bij verhuringen en 
signaleren van behoefte & trends in de wijken van Hoogvliet! De Art Studio is een multifunctioneel 
gebouw dus er gebeurt iedere dag wel iets bijzonders!   
 
 
Vrijwilligers met affiniteit voor audiovisuele sector 

• apparatuur opstellen en aansluiten 
• voorbereidende werkzaamheden  
• opbouw concerten, seminars, evenementen en activiteiten 
• controleren van storingen (en deze melden bij de bedrijfsleider en/of technische dienst ) 
• opstelling van de zalen aanpassen waar nodig 

 
 
De Art Studio biedt:  

• een vrijwilligersvergoeding 
• een creatieve functie waarbij je in korte tijd heel veel kan leren (inclusief workshops, 

cursussen & trainingen) 
• een gezellige werksfeer in een hecht en ondernemend team 
• gratis parkeergelegenheid voor de deur en goede bereikbaarheid met OV 

  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld! 


