
 

 

Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, inspireren 

en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam.  

In dit grootste arthouse van Europa midden in hartje Nijmegen bieden we 365 dagen per jaar een 

breed scala aan films, theater- dans- en muziekvoorstellingen, debatten, evenementen en 

festivals in allerlei combinaties, zowel in aanbod als in eigen producties, ondersteund door een 

aantrekkelijk grand café - restaurant. We realiseren spraakmakende en vernieuwende 

programma’s, ontwikkeld en gerealiseerd door bevlogen teams. 

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

Virtual Reality Host & Operator  
(oproepkracht, minimaal 0,1 fte) 

 

Heb jij affiniteit met de VR-techniek, verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor detail? Ben je  

gastgericht, collegiaal en kun je zelfstandig werken? Kunnen we jou inzetten bij technische 

ondersteuning ten behoeve van alle VR-activiteiten van LUX? 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Bediening van het afspeelsysteem op de Pico VR-brillen, via een Android tablet, voor de 

360º-filmvoorstellingen; 

• Bediening van de interactieve VR-stations met SteamVR; 

• Welkom heten en begeleiden van de gasten tijdens hun VR-experience;  

• Is medeverantwoordelijk voor het goede verloop van de VR-voorstellingen en -ervaringen; 

• Is medeverantwoordelijk voor het in goede staat houden van de apparatuur die gebruikt 

wordt ten behoeve van de voorstellingen;  

• Is medeverantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen 

tijdens een VR-experience;  

• Houdt zich aan en ziet toe op de naleving van de afspraken en voorschriften m.b.t. de 

veiligheid en arbeidsomstandigheden.      

 

Werktijden   
Een dienst als Virtual Reality Host en Operator duurt gemiddeld 4 uur en vindt plaats op de 

momenten dat we VR-voorstellingen aanbieden. Momenteel zijn dit: woensdagavond en vrijdag- 

en zaterdagmiddag. Houd er rekening mee dat hier wellicht kleine afwijkingen in voorkomen.   

We vragen je één dienst per week beschikbaar te zijn, waarbij vaste werktijden bespreekbaar zijn.   

 

Een dienst bestaat uit het bedienen van één 360º-filmvoorstelling voor max. 25 bezoekers en een 

of twee interactieve VR-experiences aan max. 2 bezoekers tegelijk. 

 

Het project loopt t/m 22 juni 2023 en wordt bij succes verlengd.   



Wij bieden 

• Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal  

€ 2.062,- en maximaal € 2.239,- per maand op basis van een fulltime dienstverband 

afhankelijk van ervaring;  

• Inspirerende en dynamische werkomgeving waarin vernieuwing centraal staat; 

• Een team van betrokken en gepassioneerde collega’s; 

• Een passe-partout die toegang geeft tot ons rijke culturele programma in de mooiste stad 

van Nederland.  

 

INTERESSE? 
 

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, wij zijn van mening dat inclusie 
en diversiteit de sleutel is tot ons succes. We nodigen dus nadrukkelijk iedereen die 
zich hierin herkent en aansluiting vindt met het profiel van harte uit om te reageren.  
 

Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl   

 

Meer informatie is verkrijgbaar via Ruud Vos, Programmamedewerker Film (rvos@lux-nijmegen.nl)  
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