KADEFESTIVAL DELFSHAVEN ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Ben jij de vrijwilliger die ons Kadefestival team komt versterken op ZONDAG 8 SEPTEMBER?
Het Kadefestival is een echt wijkfestival voor en door de buurt. Het festival is elk jaar aan de Spangesekade aan de Schie, in Delfshaven.
Iedereen kan gratis deelnemen aan het workshop- en culturele programma. Eten en drinken is verkrijgbaar tegen betaalbare prijzen. De basis
van het programma is dan ook het gevarieerde aanbod van muziek- en theater optredens, workshops en de markt met lokale ondernemers.
Een deel van de activiteiten is gericht op kinderen, een groot deel is voor alle leeftijden.
Kijk voor een indruk op www.schiezicht.com/kadefestival
Het Kadefestival is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:
-Gastvrouwen/gastheren
-Bouwploeg
-Barploeg
-Hulp avondrestaurant
Gastvrouw of gastheer
Als gastvrouw/ gastheer ontvang je de bezoekers van het Kadefestival en geeft ze met jouw hartelijkheid een gevoel van welkom. Je begroet
de bezoekers bij binnenkomst en geeft de bezoeker meer informatie over het programma van de dag.
Bouwploeg
Ben jij het type: ‘handen uit de mouwen’ en word je vrolijk van fysieke inspanning, dan is het bouwteam iets voor jou. Met een team sterke
bikkels bouw je het festivalterrein in drie uur op en in twee uur weer af. In de tussentijd kan je genieten van alles dat het Kadefestival te bieden
heeft.
Barploeg
Je staat graag achter de bar en je kunt een drukke groep dorstige mensen vriendelijk en snel voorzien van een drankje. In het beste geval heb je
een diploma sociale hygiëne maar dat is niet verplicht. Ervaring achter de bar is wel vereist. Absolute minimumleeftijd: 18 jaar of ouder!
Hulp avondrestaurant
We sluiten het Kadefestival af met een openlucht avondrestaurant. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die helpen met het opzetten van het
restaurant en het serveren van het eten. Ervaring is leuk maar niet vereist.
Wat bieden wij jou?
Goede voorbereiding:
- Met onze vrijwilligersborrel* op 2 september krijg je alle informatie over het festival en de werkzaamheden waarvoor je hebt opgegeven. Of
je maakt tijdens de borrel je definitieve keuze.
Op de festivaldag zelf:
-

Je werkt in shifts, aangepast aan jouw beschikbaarheid, met voldoende tijd om zelf ook te genieten van het Kadefestival!
Een vrijwilligersvergoeding.
15 euro aan consumptiebonnen die je kan besteden bij de diverse eetkraampjes op het Kadefestival.

Interesse en beschikbaar op zondag 8 september a.s.?
Neem contact op met Julia door een berichtje te sturen naar info@schiezicht.com
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