Mout Bierfestival zoekt harde werkers
voor tijdens de op- en afbouw!
Mout Bierfestival:het gezelligste en het grootste speciaalbier festival van Nederland dat op
verschillende weekenden in de lente en zomer georganiseerd wordt. Een evenement dat
draait om het proeven van bier, kennisoverdracht aan de hand van colleges en workshops
en het geven van brouw demonstraties. Daarnaast speelt muziek ook een belangrijke rol bij
Mout Bierfestival. De achtergrond wordt gevuld met geluiden uit de bluegrass, rockabilly,
boogie en blues. Een bierfestival kan natuurlijk niet zonder eten, daarom zijn er
verschillende foodtrucks aanwezig tijdens het evenement.
Mout Bierfestival heeft jou nodig!
Om alle edities draaiende te kunnen houden en mensen een zo goed mogelijke ervaring
mee te geven is het belangrijk dat er een vast team ontstaat die het gezicht zijn van Mout
Bierfestival. We zijn daarom op zoek naar een aantal enthousiastelingen die ons team
komen versterken. Ervaring is een plus maar is niet noodzakelijk, wel moet je
stressbestendig, flexibel en leergierig zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je een echte
teamspeler bent. We zoeken enthousiastelingen in de volgende functies:
● Sitecrew (m/v)
Werkzaamheden
Wij zoeken harde werkers die samen met het team iedere week een festival van begin tot
eind kunnen opbouwen en ook weer afbouwen. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn:
hekken plaatsen, tent en podium opbouwen, decor en licht ophangen, barren inrichten,
internet aanleggen en nog veel meer productie taken.
Wat verwachten we van jou:
● Breed inzetbaar tijdens de zomermaanden van mei t/m september op voornamelijk:
donderdag, vrijdag en maandag.
● Gedreven, flexibel en leergierig
● Harde werker
● Ervaring als sitecrew is een plus maar is niet noodzakelijk

Werktijden:
Voornamelijk op donderdag, vrijdag en maandag maar kan wegens feestdagen ook op
woensdag (opbouw) en dinsdag (afbouw) zijn. En dat voor meer dan 10 verschillende Mout
Bierfestival in verschillende steden.
●
●
●

Donderdag
Vrijdag
Maandag

Opbouw
Opbouw
Afbouw

08:00 - 20:00
08:00 - 13:00 (kan uitlopen)
08:00 - 18:00

Wat bieden wij:
● Werk tijdens meer dan 10 Mout Bierfestivals door het hele land;
● Mogelijkheid tot doorstromen binnen Mout Bierfestival en eventueel ook Studio
Linksvoor;
● Salaris conform horeca CAO of ZZP uur- of dagtarief op basis van ervaring;
● Standaard reisvergoeding;
● Mooie ervaring in evenementenwereld;
● Leuke culturele omgeving met een gezellig team;
● Optie om ook de weekenden mee te draaien als Horeca personeel;
Geïnteresseerd?
Stuur je cv + kleine motivatie naar luc@moutbierfestival.nlen wie weet nodigen wij jou
binnenkort uit voor een gesprek! Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u
contact opnemen met Luc Dirks, via luc@moutbierfestival.nl. Meer info over het Mout
Bierfestival vindt je op: www.moutbierfestival.nl.

