
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Artiestenvervoer 

 

De ploeg Artiestenvervoer staat in voor het vervoer van Artiesten en Crew van en naar het Festival, dit voor 

het nodige luchthavenvervoer, vervoer naar hotels, stations etc. Ook het shuttlen van Artiesten en Crew van 

en naar de verschillende podia hoort bij de job. 

Je bent dus de allereerste link tussen de (voornamelijk) Internationale Artiesten en het Festival. 

Je bent bezeten door muziek, niet verlegen en spreekt vloeiend Nederlands en een beetje Engels.  

(kennis van het Frans is een pluspunt). 

 Je bent communicatief, vriendelijk en hebt geen problemen met een hoge stress-factor.  

Je bent een kei in het zoeken naar oplossingen, flexibel en je kent het festival als je binnenzak.  

Je zorgt ervoor dat bands, artiesten en hun crews zich meteen thuis voelen bij Festival Dranouter. 

 

ATTITUDE 

 

• Je bent assertief, sociaal en communicatief; 

• Je kan het hoofd koelhouden tijdens stress-momenten; 

• Je denkt oplossingsgericht; 

• Je gedraagt je professioneel tegenover de Artiesten en hun Crews; 

• Je rijdt graag met de wagen; 

• Je rijdt vlot met verschillende type wagens; 

• Je bent een verantwoordelijke chauffeur. 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

 

Wie instaat voor het vervoer van de Artiesten en hun Crews houdt met volgende zaken rekening: 

 

• Er wordt tijdens en voor de Shifts GEEN alcohol genuttigd. 

• Er wordt NIET gerookt in de wagens. 

• Behandel de artiesten, je gasten respectvol en met de nodige gastvrijheid. 

• Behandel je voertuig als een goede huisvader. Meld eventuele schade zeker tijdig bij je ploegleider! 

• Respecteer het verkeer en probeer snelheidsboetes te vermijden. 

• Tank de wagen op tijd vol, zodat de volgende chauffeur ook met een gevulde tank kan vertrekken. 

 

PERIODEN & SHIFTEN 

 

• Er is geen vaste uurregeling voor de transporten. Alles hangt af van de artiesten.   

• Door de moeilijke uur planning kiezen we voor 2 ploegen: de vroege shift en de late shift.  

o Als je s ’avonds  laat werkt heb je de dag erna uiteraard geen vroege shift. En omgekeerd 

wie vroeg op moet stopt vroeger s ‘avonds. 

• De ritten van en naar de luchthaven worden een dag op voorhand toegewezen aan de chauffeurs. 



•  

 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 

 

• Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij je clusterleider en bij het 

Medewerkersecretariaat. (aan overkant ingang festivalterrein). 

• Ploegleider Artiestentransport: Zoë Delhaye – zoe@festivaldranouter.be  

 

Bedankt voor je inzet! 


