AGA LAB is een laboratorium voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals die
willen experimenteren met grafische technieken in de breedste zin van het woord.
Het is een goed geoutilleerd openbaar atelier. We organiseren masterclasses, workshops,
lezingen, presentaties en bieden een Artist in Residence programma.
AGA LAB streeft naar een milieuvriendelijke productie, stimuleert cross-overs en vernieuwingen.
Jaarlijks maken zo’n 300 kunstenaars en ontwerpers gebruik van AGA LAB, en is onderdeel van
een groot internationaal netwerk van verwante instituten.
AGA LAB ontvangt meerjarige financiering uit het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor
de Kunst.
*voorheen Amsterdams Grafisch Atelier.
AGA LAB zoekt een technisch begeleider zeefdruk (m/v)
De technisch begeleider/werkplaatsassistent ontvangt en begeleidt klanten van het atelier en ziet
toe op een professioneel en zorgvuldig gebruik van de apparatuur. Hij/zij is een
ervaringsdeskundige met betrekking tot druktechnieken, heeft een dienstverlenende instelling,
weet van aanpakken en denkt en werkt mee met klanten.
De begeleider/werkplaatsassistent verleent (technische) ondersteuning bij activiteiten en projecten
van AGA LAB. Van haar wordt een pro-actieve houding verwacht met betrekking tot het dagelijks
beheer en de productie activiteiten van AGA LAB en haar klanten.
De functie is uitermate geschikt voor kunstenaars of grafische specialisten die hun kennis van
druktechnieken verder willen ontwikkelen.
Wat we vragen
Uitgebreide ervaring met, en enthousiasme voor, zeefdruk op papier, textiel en andere materialen.
Wil kennis delen. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het vak.
Een hands on mentaliteit; doet wat nodig is om tot een goed beheer en uitvoering te komen.
Projectmatig kunnen werken en projecten kunnen bedenken en opzetten.
Functie taken
- Begeleiden en (technisch) adviseren van gebruikers
- Het geven van workshops, ontwikkelen masterclasses
- Toezicht op het gebruik van het atelier, de faciliteiten en materialen
- Materiaal aanschaffen
- Onderhoud van betreffende drukfaciliteiten en overige apparatuur
- Het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten, workshops en projecten van
AGA LAB
Het gaat om een functie van 8 uur per week. Het brutosalaris is € 385,- per maand exclusief 8 %
vakantiegeld. Werktijden in overleg. Indiensttreding per december 2017 of januari 2018. Wij
bieden een contract van een jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid.
Sollicitatieprocedure:
Stuur voor uw CV en een korte motivatie t.a.v. Kristien van den Oever.
Aan: info@agalab.nl.
Informatie via:
Kristien@agalab.nl, 06 51026030, www.agalab.nl

