We gaan knallen in 2023 bij Corneel!
Geplaatst op: 17 Sep 2019
Status: Open
Vacaturenummer: 535
Vind jij het leuk om te werken met de gezelligste collega's die je maar kunt bedenken? We hebben op dit
moment plek voor Lichttechniek, garderobe en Kassa (Service) en Barvrijwilligers!

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Team service: Ben jij gastvrij en maak je graag een praatje met onze bezoekers? Dan zijn onze
werkzaamheden bij de garderobe en kassa vast iets voor jou!
Bar: Biertjes tappen, mixdrankjes , shotjes, alles komt voorbij op een dans-en bandavond! Heb jij ervaring of
wil je juist graag barervaring opdoen? Welkom bij Corneel!
Lichttechniek: heb jij aanleg voor ﬁjne sferen en belichting, wil je dit graag leren? Dat kan bij Corneel!

Werktijden
We vragen van onze vrijwilligers dat ze minimaal 2 avonden/ nachten per maand beschikbaar zijn. Je werkt
met name in het weekend, de werktijden varieren.
Service en bar: Met een bandavond werk je van 19.30 uur - 2.00 uur. Bij een dansavond begin je na 20.30 uur
tot 3.00 uur en bij een Dance avond start je na 22.00 uur - 5.00 uur.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Regelmatig hebben we extra bijeenkomsten en bijvoorbeeld gastvrijheidstrainingen.

Extra informatie
Er werken 40 vrijwilligers bij Corneel in een leeftijd van 18-70 jaar! Je kunt nieuwe ervaringen op doen, je
talent ontwikkelen en contacten leggen met andere muziekliefhebbers. We hebben diverse vrijwilligers
functies: service, licht techniek, backstage, fotografen en bar.
Je draait altijd twee keer proef mee, om te kijken of het van allebei de kanten bevalt.
Elke eerste donderdag van de maand hebben we een vrijwilligersbijeenkomst.
Je krijgt een kijkje achter de schermen bij een poppodium en gratis entree bij concerten en dansaavonden bij
Corneel. We werken elk jaar met andere vrijiwlligers op Lowlands. Je hebt de mogelijkheid om
vrienden/familie op de gastenlijst te zetten. Verder hebben we gezellige teamavonden en een
vrijiwlligersuitje!
Neem gerust eens contact op voor meer informatie!
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Praktische informatie
Minimum leeftijd:

17

Hoeveel plekken:

4

Startdatum:

01 Jan 2023

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Ja

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

