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Du ska vara minst 18 år fyllda
Kunna flytande svenska och engelska
Körkort B är ett krav för att vara chaufför
Vara självgående men kunna ta instruktioner och jobba i grupp

För alla uppdrag gäller:
Det är viktigt att du är ansvarfull, stresstålig, service minded och kan jobba i team.
Du måste även vara artig och tillmötesgående men samtidigt lite reserverad så att artister
som du eventuellt möter i ditt arbete inte känner sig påhoppade.
När du arbetar får du till exempel inte be artister om autografer eller be att de ska ställa upp
på kort. Givetvis sprider du heller inte vidare information ni får ta del av om artisterna, för
att kunna göra ert jobb.

Artistincheckning

Checkar in artisterna/crew när de kommer till festivalen och ger dem nödvändiga accesser.
Bistår även artistvärdarna med information.
Du ska:
• Vara administrativt lagd.
• Ha god lokalkännedom.
• Kunna engelska (och gärna fler språk).
• Ha grundläggande datorvana.

Chaufför

Transporterar artister/crew/baggage till/från flygplatser, hotell och scener med mera.
Tiderna styrs av när artisterna vill hämtas, så det kan bli många timmar och långa dagar.
Du ska:
• Ha B-körkort. Fler körkortsbehörigheter premieras.
• Vara bekväm med att köra personbil, stor minibus och släpvagn.
• Köra smart och effektivt, men respektera gällande trafiklagstiftning och
hastighetsbegränsningar.
• Har god lokalkännedom och hittar även i närområdet samt till flygplatser.
• Vara i god kondition så du kan hjälpa till med bagage och sköta i och ur lastning av bilen.
• Vara punktlig och noggrann.
• Vara nykter under festivalen.
• Prioritera sömn när du är ledig.
• Ha stor känsla för service.

Distribution

Packar och kör ut förnödenheter så som frukt, snacks, handdukar och dryck till logerna.
Hjälper även till med att inventera lagret.
Du ska:
• Ha B-körkort.
• Vara stresstålig.
• Ha god kännedom om festivalområdet och närområdet.
• Ha god fysik då lyfta/bära förekommer.

Etablering

Både före och efter en festival behövs det funktionärer som hjälper till med att bygga upp
våra områden, dekorera dem och att riva dem. Allt från att bära, snickra, måla, hänga tyg,
möblera och pynta kan förekomma.

Påetablering

(jobbar innan och fram till festivalen drar igång)
Du bör:
• Vara pysslig eller händig (eller båda).
• Gärna ha B-körkort
• Ha god fysik då lyfta/bära förekommer.
• Vara stresstålig.

Avetablering

(jobbar efter festivalen)
Du bör:
• Ha god fysik då lyfta/bära förekommer i stor utsträckning.
• Stresstålig.
• Ha B-körkort.

Inköp

Vara med och planera samt genomför alla inköp som behöver göras.
Du ska:
• Ha B-körkort.
• Vara stresstålig.
• Ha god lokalkännedom och hitta till de olika butikerna.
• Vara 20 år fyllda.
• Vara organiserad.

Jour

Du har ingen specifik uppgift utan du fyller upp där vi saknar funktionärer, om någon blir sjuk
till exempel. Det innebär att du kan få väldigt lugna arbetspass, eller så får du jobba alla dina
schemalagda pass som vilken funktionär som helst.
Du ska:
• Gärna ha B-körkort.
• Vara flexibel och gilla att jobba med varierande uppgifter.
• Finnas tillgänglig och redo på festivalområdet under schemalagd tid och alltid ha
batteri i mobilen.
• Ha stor känsla för service.

Logepersonal

Håller rent och snyggt på artisternas områden samt ser till att de har vad de ska. Finns tillhands om artisterna har frågor.
Du ska:
• Vara hjälpsam och ordningsam.
• Vara presentabel och representativ.
• Ha god fysik då lyfta/bära kan förekomma.
• Ha stor känsla för service.

Relaxpersonal

Som personal på relaxavdelningen ser du till att hålla rent och snyggt, ställa i ordning allt
mellan artisternas besök. Tidsbokning ingår i arbetsuppgifterna. Det här är artisternas
tillflyktsort på festivalen, det är här de får vara i fred och ladda batterierna samt varva ner.
Du ska:
• Vara hjälpsam och ordningsam.
• Vara presentabel och representativ.
• Ha stor känsla för service.

Servering

Du finns behjälplig när gästerna kommer, ser till att sallad, mat o.s.v. är påfyllt och att det är
fräscht samt se till att det är snyggt och rent i restaurang och på området genom att plocka
disk och skräp. Du bistår bar och kök med påfyllning av varor från vårt lager.
I arbetsuppgifterna ingår även städning och iordningsställande före öppning om du börjar
tidigt, samt städning efter stängning om du jobbar sent.
Du ska:
• Ha erfarenhet av matservering.
• Ha stor känsla för service.
• Vara stresstålig.

