Vil du være med å arrangere Trøndelags triveligste gratisfestival?

Ladehammerfestivalen søker logistikkansvarlig

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 logistikkansvarlig i 2018
Er du glad i alt som har motor og hjul? Da er kanskje vervet som logistikkansvarlig noe for deg!
Vi har tonnevis med utstyr som ikke bare skal fraktes til og fra festivalen, men også den bratte
grusveien opp på området. Her er det duket for vågale manøvre med offroader og henger,
kanskje til og med festivaltraktoren. Du er en erfaren sjåfør med is i magen. Men det er også
viktig at du er strukturert og møter opp med rett last til rett tid. Som logistikkansvarlig jobber
du tett med praktisk ansvarlig og riggansvarlig.

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
Du er glad i å kjøre bil! Du er strukturert og pålitelig. Førerkort klasse B er et krav. Andre nyttige
kvalifikasjoner er hengerlappen, sertifikat for lastebil/minibuss og erfaring med å kjøre traktor.
Festivalen kan låne deg kjøretøy dersom du ikke vil stille egen bil til disposisjon.
ARBEIDSMENGDE
Estimert arbeidsmengde for 2018 er rundt 40 timer for planlegging og gjennomføring. Mesteparten av
tiden vil gå med på transport i festivaluka. Men det er også viktig at du deltar i planleggingen og gjør et
godt forarbeid.
ARBEIDSOPPGAVER
Før festivalen:
•
•

Utarbeide logistikkplan sammen med praktisk ansvarlig og festivalledelsen
Befaring på festivalområdet

Under festivalen:
•
•
•

Transport til/fra og opp på festivalområdet i uka fram mot festivalen
Transport av utstyr og personell under festivalen
Kjøre ned utstyr fra festivalen under nedrigg (søndag) og levere tilbake utstyr (mandag)

Etter festivalen:
•

Evaluering av praktisk/riggarbeid

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
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