Hey muziekliefhebber, we want you!
Altijd al achter de schermen willen werken bij een poppodium? De Vorstin is op zoek naar
uitbreiding van ons enthousiaste vrijwilligersteam. Je kunt bij ons aan de slag achter de bar,
als medewerker hospitality of bij de oefenruimtes. Maar ook als backstagemanager, bij de
techniek- en de decorafdeling.
Daarnaast helpen we je graag bij het op doen van zoveel mogelijk werkervaring! We
vergroten graag je kansen op de arbeidsmarkt. We bieden daarom verschillende trainingen
aan en de grote talenten leiden we graag op tot bijvoorbeeld barhoofd.
Wat moet je doen?
Tijdens producties zorgen we er voor dat de bezoeker een top bezoek aan de Vorstin heeft.
De bezoeker wordt gastvrij ontvangen, via de garderobe naar de concertzaal geleid en
natuurlijk beantwoorden we waar nodig vragen van bezoekers. Achter de bar maken we er
een feestje van. En Backstage natuurlijk ook! Ondertussen zorgen we er gezamenlijk voor
dat bezoekers zich aan de regels houden en dat de zaal een beetje schoon blijft.
Jij bent:
Als muziekliefhebber pas je echt in ons team! Je bent gastvrij, flexibel, verantwoordelijk en
natuurlijk erg gezellig. Met zowel de artiesten als de bezoekers gaan we professioneel en
sfeervol om. We werken als team aan een geslaagde avond en we hebben graag een extra
teamlid!
We hebben je eens per 2 weken nodig. De diensten vinden plaats van wo t/m zo tot 02:00u
(vr/za tot max. 05.00u)
Wat krijg je van ons?
Op de eerste plaats ontzettend veel lol! Daarnaast krijg je gratis toegang tot alle
evenementen en een vergoeding in de vorm van muntjes. We helpen je heel graag met het
op doen van werkervaring. Spreek je wensen hierin daarom zeker naar ons uit.
Nog geen ervaring? Geen probleem! We bieden regelmatig cursussen aan, zodat ook jij
binnen no time als een ervaren medewerker fungeert!
Let op: je moet wel 18+ zijn!
Bij de Vorstin zijn vrijwillig medewerkers actief bij/als:
•
Barmedewerker
•
Ticketoffice medewerker
•
Gastvrouw/heer
•
Geluid en/of licht medewerker
•
Oefenruimte medewerker
•
PR/marketing
•
Garderobe
•
Technische dienst (klusjesman/vrouw)
•
Decor
•
Fotografie

•
•

DJ / VJ
Backstage begeleiden van artiesten

