Welcome to the Village - Functies in periode ‘show’.
Backstage catering
De backstage vrijwilligers verzorgen het ontbijt, lunch maar helpen ook de koks bij het bereiden en opscheppen
van het eten voor alle medewerkers en artiesten. En da’s een heel gezellige boel.
Bar
Bier drinken is een heul serieuze aangelegenheid op de meeste festivals, zo ook de onze. Dus zoeken we
toppers voor achter de bar. Bij voorkeur mensen met horeca-ervaring (maar dat is geen vereiste) en die een
voldoende voor hoofdrekenen op school haalden.
Camping
Wanneer je op de camping werkt wijs je mensen de weg en help je ze uit de brand wanneer ze vragen hebben.
Ook ben je verantwoordelijk voor het netjes houden van het terrein en houd je toezicht op het naleven van de
regels.
Entree
Heel belangrijk, want je bent een van de eerste die de bezoekers zien! We zoeken hiervoor dus mensen die
goedlachs zijn, maar die ook hard kunnen werken; op sommige momenten zal het erg druk zijn bij de entree. Je
verkoopt kaarten, scant tickets en geeft polsbandjes uit.
Merchandise/Info
Bij de merch-stand verkoop je allerlei artikelen die met Welcome to the Village en alle bands te maken hebben,
denk hierbij aan kleding, posters, cd’s, boekjes etc. Ook kunnen bezoekers info over het festival bij jou krijgen.
Munten
In ons dorp betalen we met onze eigen valuta en bij de muntenkassa ben je verantwoordelijk voor de uitgifte van
deze muntjes. Ons eigen valuta-kantoortje dus!
Chauffeurs
Voor, tijdens en na het festival moeten er enorme hoeveelheden mensen en goederen naar het festivalterrein
vervoerd worden. Voor deze functie moet je een aantal jaren je rijbewijs hebben, goed kunnen rijden en het is fijn
als je ofwel heel goed om kan gaan met een navigatiesysteem, ofwel de weg in en rondom Leeuwarden een
beetje kent.
Schoonmaak
In team Schoonmaak zorg je ervoor dat het festivalterrein en de omgeving daarbuiten schoon en netjes blijft. Je
raapt bekertjes en verwisseld vuilniszakken. Je zit in een klein, hecht team en zit daarnaast midden in het
feestgedruis. Fijn om te weten: het schoonmaken van toiletten behoort niet tot je werkzaamheden!
Serviceteam / Verkeer
Met zoveel bezoekers is het fijn als alles bij aankomst in goede banen wordt geleid. Dit doe je in het service
team. Je ondersteunt ervaren verkeersbegeleiders en zorgt ervoor dat de bezoekers weten welke kant ze op
moeten lopen, fietsen of rijden en waar ze hun auto kunnen parkeren.
Veiligheid
Je staat bij een van de vele doorgangen en waakt ervoor dat mensen zonder backstage bandje toch stiekem de
backstage in glippen, of je houdt een van de achteringangen bij de podia in de gaten. Je wordt aangestuurd
door Hoofd Veiligheid en staat via een porto in direct contact met hem. Ter afwisseling proberen we je tijdens
het weekend steeds weer op een verschillende positie in te delen, om het een beetje dynamisch te houden.
Vliegende keep
Ook wel: onze superflexers. Hiervoor zoeken we vrijwilligers met een ruimere beschikbaarheid, zowel tijdens het
weekend als ervoor en erna, die zin hebben om extra hard te werken, maar daardoor ook nog net wat meer
facetten meepakken van de organisatie binnen een festival.

