
Functieomschrijvingen Welcome to The Village 2021
Hier vind je een omschrijving van de verschillende vrijwilligersfuncties bij WTTV21. Veel lijkt op de functies van
voorgaande jaren, maar vanwege de aanpassingen door corona-maatregelen zijn er toch een aantal verschillen.
Zo is er geen camping dit jaar, maar wel een belangrijke nieuwe functie: de gastheren en -vrouwen. In de
beschrijvingen lees je er meer over.

Entree
Je bent één van de eerste festivalgezichten die onze bezoekers zien. Ben je goedlachs en kun je tegen een beetje druk? Dan
is dit je plek. Je scant tickets en testuitslagen van bezoekers via CoronaCheckApp, en zorgt dat iedereen bij de juiste ingang
naar binnen gaat.

Serviceteam en Verkeer
Met zoveel bezoekers is het fijn als auto’s en mensen in goede banen geleid worden. Dit doe je in het Serviceteam. Je
ondersteunt ervaren verkeersbegeleiders en zorgt ervoor dat de bezoekers weten welke kant ze op moeten lopen, fietsen of
rijden en waar ze hun auto’s kunnen parkeren.

Backstage Catering
Bij de Backstage Catering verzorg je het ontbijt, lunch en help je koks bij het bereiden en opscheppen van maaltijden voor alle
medewerkers en artiesten. Da’s een heel gezellige boel! Nergens zoveel blije gezichten als hier, want iedereen wordt vrolijk van
eten.

Gastheren- en gastvrouwen
Dit jaar bedienen we op Hemelum, Rauwerd en Exmorra 500 bezoekers per terrein. Wat onze gasten bestellen, breng jij
soepeltjes ter plaatse. Twee bier en een hotdog? Geen probleem. Een t-shirtje XL? Zo gefixt. Je bent een belangrijke schakel
tussen bezoekers, de bar, foodtrucks en merchandise. Het is fijn als je horeca-ervaring hebt, maar geen pré.

Publieksbegeleiding
Omdat we grote bewegingen van het publiek op het festival willen begeleiden zetten we publieksbegeleiders in. Je brengt
publiek naar hun gereserveerde theatervoorstelling of loopt mee naar de volgende locatie bij het doordraaien in de
festivalcarrousel.

Bar
Wat is een festival zonder drankjes? Dat is als WTTV zonder jou. We zoeken dus rappe tappers voor achter de bar. Het zou
geweldig zijn als je horeca-ervaring hebt (maar dat is geen vereiste). Dit jaar ontmoet je geen bezoekers aan je bar, maar je
collega’s die drankjes en food rondbrengen op ‘t terras. Daar zitten bezoekers met smart op jouw versgetapte pils te wachten.

Merchandise en Info
Bij De Hoeve verkoop je leuke snuisterijen en merchandise die met Welcome to the Village en alle bands te maken heeft, zoals
kleding, posters en cd’s. Bezoekers kunnen hun bezoek aan de Hoeve reserveren via het online bestelsysteem.

Schoonmaak
Niets zo fijn als een schoon festivalterrein! Op de terreinen en looproutes check je of alles er een beetje tof uit ziet. Je zit in een
klein, hecht team en beweegt dwars door het feestgedruis. Zo zorg je dat er verse vuilniszakjes zijn en de grond bekervrij blijft.
Weest gerust: het schoonmaken van toiletten behoort niet tot je werkzaamheden.

Veiligheid
Je waakt ervoor dat mensen zonder bandje stiekem de backstage in glippen of houdt de achteringangen van podia in de gaten.
Je wordt aangestuurd door ons Hoofd Veiligheid. Dankzij jou zorgen we dat de juiste mensen op de juiste plekken terecht
komen (en blijven). Vanwege alle corona-maatregelen is dat dit jaar misschien wel extra belangrijk.

Vliegende Keep
Ook wel: onze superflexers. Van te voren weet je nog niet precies wat je gaat doen, maar daardoor krijg je wat meer facetten
mee van de organisatie van een festival in corona-tijd? Geef je dan op voor deze afwisselende taak!

Op- en afbouw
Enkele dagen voor het festival begint WTTV21 eigenlijk al! Er moet vanalles opgebouwd worden om vanaf vrijdag alle
bezoekers een mooi festival te laten beleven. Na de laatste festivaldag begint het afbouwen en ruimen we alles weer netjes op.

Chauffeurs
Voor, tijdens en na het festival vervoer je mensen en spullen van en naar het festivalterrein. Voor deze functie is het een
voorwaarde dat je een geldig rijbewijs hebt (neem ‘m mee!), kunt omgaan met navigatieapparatuur en goed kunt rijden.


