Kunne du tænke dig at få udvidet dit CV i denne (for)sommer? Kunne du tænke dig at blive en
del af et ungt og friskt festivalteam? Og komme bag kulissen på Nordens største fotofestival?
Så har du nu mulighed for at melde dig som frivilligkoordinator på Copenhagen Photo Festival
2019!
Vi leder efter to sociale og udadvendte frivilligkoordinatorer, der brænder for at koordinere og
rekruttere nye frivillige. Som frivilligkoordinator vil du i samarbejde med projektlederen have
det store overblik over festivalens mange frivillige kræfter.
Som frivilligkoordinator vil du skulle arbejde 8 timer om ugen (fordelt på 1-2 dage) på
festivalens kontor i magiske Villa Kultur på Østerbro samt 5 dage under selve festivalen, der
løber fra den 6.-16. juni 2019.
Stillingen er tidsbegrænset og strækker sig fra 15. april (eller hurtigst muligt) til og med 20.
juni. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med festivalens projektleder, og dit primære
fokus vil være koordination af festivalens frivillige og deres trivsel under festivalen. Vi ser
gerne, at du har eller er i gang med en relevant uddannelse inden for kunst, kultur eller
eventplanlægning.
Ansvarsområder:
-Rekruttering af frivillige før festivalen
-Koordination af frivillige før og under festivalen
-Sørge for at de frivillige trives på deres vagter før og under festivalen
-Praktiske opgaver under festivalen (byde frivillige velkommen, småærinder, briefing osv.)
Som frivilligkoordinator på Copenhagen Photo Festival 2019 får du:
-Forplejning under festivalen
-Festival T-shirt
-Festivalplakat
-Festivalprogram
-5 entrebilletter til festivalen
-Fotobogen Picture the Music
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Men ikke mindst får du også:
-Erfaring med koordinering og rekruttering af et stort frivilligteam
-Kompetencer til CV’et
-Masser af ansvar og udfordringer
-Udvidelse af netværk
-Skriftlig udtalelse fra festivalen
Læs mere om Copenhagen Photo Festival her:
Hjemmeside - www.copenhagenphotofestival.com
Facebook - https://m.facebook.com/CopenhagenPhotoFestival/?fref=ts
Instagram - https://www.instagram.com/copenhagenphotofestival/
Lyder det som noget for dig? Så send projektleder Lærke Christina Hansen en mail med en kort
ansøgning og dit CV.
Stillingen er ulønnet og samtaler afholdes løbende.
Project manager
Lærke Christina Hansen
events@copenhagenphotofestival.com
+4561408410
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