
VACATURE LABMANAGER Fablab Groningen (14 - 16 uur)

De werkplek
Het Fablab Groningen is een voor iedereen toegankelijke digitale werkplaats waar mensen worden
aangemoedigd om zelf dingen te maken door middel van verschillende technieken, zoals
computergestuurde prototyping machines, en waar het openlijk delen van ontwerpen en ideeën
wordt aangemoedigd. Kernwaarden van het Fablab zijn ontwikkeling (van de eigen organisatie en de
omgeving), open innovatie en duurzaamheid, net als bij andere Fablabs.

FabLab Groningen is het ontwikkellab voor maak mogelijkheden. De ambitie is om het lab te zijn
waar meer met maken wordt bereikt, waar het maken zelf verder wordt ontwikkeld en waar
verbindingen met nieuwe partijen, cross-sectoraal, worden uitgeprobeerd of aan andere partijen
worden doorgegeven door kruisbestuiving.

Fablab Groningen is een stichting. Een vrijwilligersorganisatie waarbij de cultuur te beschrijven is als:
samenwerkend, sociaal, creatief en down to earth.

De functie van Labmanager
Vanwege het vertrek van een van onze labmanagers zoeken we per 9 januari 2023 een labmanager
(m/v). Deze functie betreft in overleg 14 - 16 uur per week. We zoeken een veelzijdige en energieke
duizendpoot die samen met een mede labmanager zorgt voor het beheer van de machines, het
dagelijkse reilen en zeilen van het FabLab, acquireert en gewend is om met vrijwilligers te werken.
Daarnaast vereist de functie flexibiliteit vanwege het werken op verschillende locaties en tijdstippen.

Taken en verantwoordelijkheden
● Het beheren van de labruimte en onderhoud en beheer van de labmachines.
● Het aansturen en uitvoeren van workshops en onderwijsactiviteiten (basisonderwijs t/m
universitair).
● Het aansturen en uitvoeren van ontwerp- en productieklussen.
● Administratieve werkzaamheden

Wat verwachten we van een labmanager?
● Kennis van de actuele ontwikkelingen van digitale productietechnieken.
● Enthousiasme over de mogelijkheden van het Fablab en nieuwe digitale productietechnieken.
● Een uitgebreid netwerk en gericht op het binnenhalen van opdrachten.
● Een HBO/WO denkniveau.
● Gevoel voor organiseren en bedrijfsvoering.
● Ervaring met het werken met vrijwilligers is een pré.
● Oog voor de cultuur van het Fablab (open source, sociaal, down to earth etc).
● Flexibel, betrouwbaar en stressbestendig.

Wat biedt het Fablab je?
● Een jonge en ambitieuze werkplek met inspirerende collega's;
● een betrokken bestuur;
● toegang tot een divers machinepark;
● een plek om jezelf te ontwikkelen;
● een salaris van € 800 - € 950  (14 tot 16 u) bruto per maand op basis van ervaring.

Vragen? Neem dan contact op met bestuursvoorzitter Brecht van Eyndhoven
(brecht@fablabgroningen.nl)

Solliciteren? Mail je motivatie en CV tot en met 16-12-2022 naar info@fablabgroningen.nl
Sollicitaties worden gehouden in week 51
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