Vil du være med å arrangere Trøndelags triveligste gratisfestival?

Ladehammerfestivalen søker frivilligkoordinator

Ladehammerfestivalen er en todagers musikkfestival som har blitt arrangert årlig på Ladehammeren i
Trondheim siden 2010. Dagtid lørdag inviterer vi til barne- og familiedag på «Barnehammern».
Festivalen er gratis og åpen for alle. Alt arbeid blir gjort på dugnad, og overskuddet doneres til veldedig
arbeid. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen Kultursenter. Dato for festivalen er 8. og 9. juni.

Vi søker etter deg som vil ta vervet som frivilligkoordinator i 2018
Vi er på utkikk etter en engasjert og musikkinteressert person som har lyst til å arbeide med
organisering av frivillige under Ladehammerfestivalen. I tillegg skal du bistå frivillig-gruppa med
å utarbeide og gjennomføre rekrutteringsplan og aktiviteter i forkant av festivalen. De frivillige
er Ladehammerfestivalens klart viktigste ressurs, og det er avgjørende at de blir godt ivaretatt
før, under og etter festivalen. Som frivilligkoordinator vil du jobbe tett med frivilligansvarlig og
resten av frivilliggruppa. Du vil få frihet til å ta initiativ og forme vervet etter egne ønsker.

Ladehammerfestivalen er gratis og åpen for alle. Festivalen er arrangert utelukkende på dugnad. Overskuddet
fra festivalen doneres hvert år til et veldedig formål. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen kultursenter

Praktisk informasjon
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Ingen spesifikk kompetanse er påkrevd for dette vervet. Som person er du sosial og byr på seg selv, er
energisk og initiativrik og har godt humør. Du må også være noenlunde strukturert, og være flink til å
inkludere og motivere dem rundt deg. Det er avgjørende at du har god gjennomføringsevne.
ARBEIDSMENGDE
Estimert arbeidsmengde for 2017 er 40-50 timer. Cirka halvparten av arbeidsmengden er påregnet i
forkant av festivalen. Som frivilligkoordinator inngår du som del av frivilliggruppa. Vi kan være fleksibel
i fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver, så alle får bidra der de kan utrette mest. Vi ser gjerne at du
tar initiativ og former vervet etter egne ønsker og ambisjoner.
ARBEIDSOPPGAVER
Før festivalen:
•
•
•
•

Utarbeide rekrutteringsplan for frivillige
Gjennomføre rekrutteringsarbeid for frivillige
Planlegge og gjennomføre frivillig kick-off og eventuelt andre arrangement
Bistå frivilliggruppa i planleggingsarbeid og forefallende arbeid

Under festivalen:
•

Være til stede og avlaste frivilliggruppa, både med praktisk organisering og bidra til at de
frivillige føler seg godt ivaretatt

Etter festivalen:
•
•

Opprydning av frivilligteltet, ta hånd om hittegods, donere bort overskuddsmat
Debrief/etterfest for de frivillige

LØNN / GODTGJØRING
Alle verv i Ladehammerfestivalen er frivillig, arbeidet honoreres ikke

Ønsker du å bli en del av Ladehammerfestivalen?
Ta kontakt med leder for Ladehammerfestivalen, Simon Lie, på simon@ladehammerfestivalen.no
for spørsmål eller melde interesse for vervet.
Kandidater for vervet vurderes fortløpende.

Dersom du ønsker å delta som vanlig frivillig, kan du melde deg opp på våre nettsider:
http://www.ladehammerfestivalen.no/frivillig-registrering

Ladehammerfestivalen er gratis og åpen for alle. Festivalen er arrangert utelukkende på dugnad. Overskuddet
fra festivalen doneres hvert år til et veldedig formål. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen kultursenter

