
Nest zoekt een technicus/art handler   
Vacature voor een betaalde functie 
Periode: per direct 

Wat zoeken we? 
Nest is op zoek naar technici voor het opbouw/afbouw team. Ben jij een zorgvuldige bouwer 
met kennis van audiovisuele techniek en technisch inzicht? Heb jij ervaring met art-
handeling en op- en afbouw van tentoonstellingen? Ben je fijngevoelig, heb je oog voor 
kunstenaarschap en werk jij graag, met anderen, in een creatieve omgeving? Dan is Nest op 
zoek naar jou! 

Tot je werkzaamheden behoren onder meer: 
• Bouwen van tentoonstellingsontwerpen/architectuur in de ruimte van Nest; 
• Uitvoeren van transporten; 
• In- en uitpakken van kunstwerken;  
• Installeren van kunstwerken (samen met de kunstenaars/curatoren); 
• Installeren van audiovisuele apparatuur.  

Praktisch  
Wij bieden een freelance vergoeding volgens de richtlijn functie- en loongebouw 
presentatie-Instellingen voor beeldende kunst. Woonachtig in omgeving Den Haag is een 
pre.  

Je motivatie (hoeft niet lang), inclusief cv, kun je richten aan Nest, t.a.v. Susanne 
Koekenberg, Zakelijk Leider, via e-mail vacatures@nestruimte.nl. 

//// 

Nest is looking for a technician/art handler   
Vacancy for a paid position 
Period: immediately 

What are we looking for? 
Nest is looking for technicians for the build-up/break-down team. Are you a careful builder 
with knowledge of audiovisual technique and technical insight? Do you have experience with 
art-handling and the set-up and take-down of exhibitions? Do you have a sensitivity towards 
artistic practices and do you like working with others in a creative environment? Then Nest is 
looking for you! 

Your activities will include: 
- Building exhibition designs/architecture in the Nest space; 
- Executing transports; 
- Packing and unpacking of artworks;  
- Installing artworks (together with the artists/curators); 
- Installing audiovisual equipment.  

Practical info 
We offer a freelance remuneration in accordance with the guidelines for functie- en 
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loongebouw presentatie-Instellingen voor beeldende kunst. Living in the The Hague area is an 
advantage.  

Please send your motivation (not too long), including a cv, to Nest, attn Susanne 
Koekenberg, Business Director, via e-mail vacatures@nestruimte.nl. 


