D. 22/01-2019
Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) søger to lønnede frivilligkoordinatorer til Roskilde
Festival.
DFSU har i mange år leveret frivillige til Roskilde Festival, og typisk vedrører det 120-200
frivillige. Aktiviteten sikrer DFSUs sekretariats økonomi, og din indsats som koordinator er
derfor i meget høj grad med til at styrke dansk ultimate.
Du vil foruden betaling få et festivalarmbånd og forplejning i festivalugen. Du er først og
fremmest på arbejde for DFSU og dernæst på festival. I det omfang din arbejdstid tillader det,
er det naturligvis i orden at holde fri og høre musik, men det er et krav, at du er ansvarlig, når
du er på arbejde.
Det er
●
●
●
●
●
●

●

en fordel, hvis du:
Føler et ansvar over for foreningslivet.
Har været på Roskilde Festival før – gerne som frivillig.
Er god til at koordinere opgaver også i en travl, men festlig stemning.
Har evner/erfaring med ledelse; enten lignende opgaver eller som leder/træner/kaptajn
i en forening eller andre sammenhænge.
Kan finde løsninger på uforudsete opgaver.
Er imødekommende og har lyst til at være en del af et ungt festivalmiljø, hvor alle er
glade, men også trætte efter nattens fest. Du skal være serviceminded og kunne
motivere de frivillige på en venlig måde, men også være klar til at træde i karakter, når
der bliver brug for det.
Har kørekort til bil.

Som frivilligkoordinator på Roskilde Festival, er du ansat af DFSU. Du vil sammen med din
medkoordinator have rimelig frie tøjler til at organisere – både hvordan det skal fungere og
budgettet hertil. DFSU værdsætter sine frivillige og lægger derfor stor vægt på at der serveres
god mad under vagter og at forholdene er acceptable, så vi fremtidssikrer vores aktiver på
festivalen.
Forud for festivalen vil opgaverne bestå af administration og rekruttering. Under selve
festivalen vil opgaverne for koordinatorer bl.a. bestå af:
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Motivere de frivillige til at løse uddelegerede opgaver på festivalen.
Sikre at hvert vagtskifte går godt fra start til slut.
Gå runder under hvert vagtskifte for at varetage personalepleje.
Være til stede i DFSU Mødestedet og tage imod de frivillige.
Deltage i et dagligt briefingmøde med festivalledelsen og andre foreninger.

Ovenstående er baseret på konkrete opgaver, men det kan ændre sig, så det er vigtigt, at du
er fleksibel.
Antallet af frivillige varierer år for år, og det er dem der laver det egentlige arbejde – du skal
lede og koordinere. Der skal udvises ansvarlighed, men det er meningen, at det også skal
være sjovt!
Løn
Dit arbejde honoreres med 5.850 kr. skattefrit.
Din ansøgning
Du bedes sende din motiverede ansøgning og dit CV til rikke@dfsu.dk, senest 7. februar.
Spørgsmål kan stilles via mailen eller pr. telefon 50705770 til Rikke Louise Kjær Knudsen.
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