Functieomschrijvingen
Gastvrouw/-heer
De gastvrouw/-heer is de hoofdverantwoordelijke vrijwilliger van die
locatie. Je ontvangt de bezoekers, informeert hen over het programma en
beantwoordt hun vragen. Tevens onderhoud je het contact met de
organisatie. Is er extra hulp nodig op jouw locatie, of zijn de passepartouts uitverkocht? Dan schakel je de organisatie in en kom je samen
tot een oplossing. Dus heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
vind je het leuk om bezoekers te woord te staan? Meld je dan aan als
gastvrouw/-heer.

Kaartcontrole
Als controleur van de tickets sta je op één locatie. Daar ben
jij degene die de passe-partouts controleert van de
bezoekers, informatie verstrekt over het programma en
vragen beantwoordt. Vind je het leuk om contact te maken
met de bezoekers? Dan pas jij in dit team!

Kassa
Als kassavrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de
kassa en verkoop je passe-partouts aan bezoekers. Dit houdt in
dat je secuur werkt. Je werkt op één van de deelnemende
locaties waar op de avond zelf de kaartverkoop plaatsvindt.

Enquêteur
Als enquêteur loop je op de avond zelf langs alle deelnemende
locaties om emailadressen te verzamelen voor het rondsturen van
de Kunstnacht-enquête. Je ziet veel van het festival en spreekt veel
bezoekers. Op het Nachtfeest neem je ook daadwerkelijk enquêtes
af. Als je het leuk vindt om bezoekers aan te spreken en benieuwd
bent naar hun ervaringen, is dit een functie voor jou.

Gids
Als gids zal je veel vragen van bezoekers beantwoorden. Je staat niet
statisch achter een balie, maar loopt tijdens het festival door de stad
en langs de deelnemende locaties. Je zult goed herkenbaar zijn voor de
bezoekers zodat ze met al hun vragen bij je terecht kunnen. Als je het
leuk vindt je te verdiepen in het programma en bezoekers wegwijs te
maken, is dit een functie voor jou.

Technische op-/afbouw
In de dagen voor de Kunstnacht en op de dag zelf kunnen we wel
wat technische handjes gebruiken! Je helpt mee met de techniek
en de aankleding op locatie in orde te maken. Verder wordt ook
het pendelvervoer aangekleed. Jij bent dus verantwoordelijk voor
de uitstraling van de Kunstnacht.

Runner
Als runner ben jij een vliegende keep die de medewerkers zoveel
mogelijk ondersteunt. Je komt op alle mogelijke locaties terecht en je
ziet veel van de Kunstnacht. Jij bent de helpende hand, flexibel
ingesteld en houdt van aanpakken. Je coördineert steeds in contact
met de organisatie. Wil jij een diverse functie? Dan is dit wat voor jou!

Promotieteam
Als lid van het promotieteam ga je voorafgaand aan de
Kunstnacht flyeren op diverse locaties in Nijmegen. Wil jij
mensen enthousiast maken om naar de Kunstnacht te komen?
Meld je dan aan voor het promotieteam!

