
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Mobiele bierploeg 

 
Voorzie je mensen graag van drank? Hou je ervan om rond te lopen op het terrein en mensen 

blij te maken?Dan ben jij de geknipte persoon voor de mobiele bierploeg. 
Daar hang je niet vast aan 1 bar, maar je loopt rond op het terrein met een vaatje bier. 

 

ATTITUDE 
 Je bent sociaal, communicatief en assertief; 

 Je kan in alle drukte werken en bent dan ook stressbestendig; 

 Je kan op alle momenten kalm blijven. 
 

TAAKOMSCHRIJVING 
Wie meehelpt in de mobiele bierploeg houdt met volgende zaken rekening: 

 Je loopt rond over het festivalterrein met een mobiele tap op je rug. Je verkoopt 
dranken waar men dat vraagt en gaat tijdig bijvullen. 

 Er zijn vooreerst de regels van het festival; 

 Klant is koning maar de koning moet zich ook gedragen; 

 Nooit drank geven, zonder eerst de bonnen te ontvangen; 

 Shift wissel – kom op tijd; 

 Drank gratis uitdelen is verboden; 

 Een glas is vol – men betaald er voor; 

 Als je moet werken ben je nuchter; 

 Wees actief als verkoper en hang niet overal op of aan; 

 Als er problemen zijn, kom dan eerst naar de ploegleider, dan zoeken we de beste 
oplossing; 

 Geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterke drank onder de 18 jaar (indien twijfel 
identificatie vragen siskaart, rijbewijs,… Geen identiteitskaart vragen); 

 
 

PERIODE & SHIFTEN 
 De timing van de shiften wordt vastgelegd door de ploegleider. 

 De praktische invulling van de shift en de shiftverdeling gebeurt in onderling 
overleg op onze werkbijeenkomst op vrijdag 12.00 h net voor het festival. 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 
Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij je clusterleider en bij het 
medewerkerssecretariaat 
Ploegleider van de mobiele bierploeg is: Tom De Rycke: tom.de.rycke@icloud.com 
Bedankt voor je inzet! 
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