Frivilligansvarlig Julemarkedet 2019
Julemarkedet i Trondheim finner sted i Midtbyen hvert år i desember. Vi søker en ansvarsfull
Frivilligansvarlig med glimt i øye!
Stillingens formål:
Våre frivillige er selve maskineriet i Julemarkedet og jobber med et mangfold av driftsoppgaver
som er nødvendige for god flyt. Frivilligansvarlig har ansvar for rekruttering, koordinering og
oppfølging av 130 frivillige fordelt på 16 dager. Frivilligansvarlig leder og samarbeider med en
frivilligkoordinator som har et eget fokus på frivillige med flerkulturell bakgrunn.
Kvalifikasjonskrav:
• Du er strukturert og god til å planlegge.
• Vant til å håndtere ulike oppgaver og uforutsette utfordringer.
• Du har god arbeidskapasitet og liker å jobbe under hektiske omgivelser.
• Du må ha interesse og forståelse for å jobbe med mennesker.
• Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver er en fordel.
• Kjennskap til Arkon eller lignende systemverktøy er en fordel.
• Behersker godt norsk og engelsk.
Ansvarsområder/oppgaver:
• Overordnet ansvar for rekruttering, koordinering og oppfølging av de frivillige.
• Oppfølging og samarbeid med Frivilligkoordinator.
• Kontaktpunkt for INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere) og INNsats-senter.
• Ansvar for planlegging og gjennomføring av frivilligarrangementene:
Informasjonsmøte, ”Dagen før dagen” og avslutningsmiddag.
• Ansvar for matinnkjøp/bestilling til festivalbasen.
• Kvalitetssikre festivalbasen med areal for garderobe og bespisning.
Organisasjonsmessig plassering:
• Frivilligansvarlig rapporterer til prosjektleder.
• Frivilligansvarlig samarbeider tett med frivilligkoordinator under planlegging og vil ha
tett dialog med både kaféansvarlig, utstilleransvarlig og produsent under avvikling.
Hva du kan forvente av oss?
• Du blir en del av et team med ett enormt driv og engasjement for Julemarkedet.
• En jobb full av opplevelser og hyggelige bekjentskaper.
• Prosjektlønn og arbeidstid etter avtale.
Julemarkedet i Trondheim arrangeres av Midtbyen Management på oppdrag fra Trondheim
kommune. Julemarkedet ble arrangert for første gang i 2003, da med bare 5 boder. I dag er
Julemarkedet blitt en førjulsfestival med over 100 utstillere, 100 kulturarrangementer og en
helt unik Kafélavvo med over 500 sitteplasser.

