FUNCTIEOMSCHRIJVING VLINDERPLOEG VEILIGHEID en VERKEER
Heb je geen schrik om je gezag te laten gelden, de nodige maturiteit en beschik je over een
dosis lef? Ben je of word je 21 in 2019? Je taak is het controleren van de correcte
doorgangsbandjes aan de ingang en andere doorgangsposten, publieksbegeleiding
verzorgen, …
Wij zijn de mensen die bijspringen bij alle ploegen veiligheid en verkeer. Wij springen bij waar
mensen weg gevallen zijn of bij drukke momenten waar men dreigt extra ondersteuning
nodig te hebben.
Dit kan bij veiligheidsploegen als frontstage, safetycrew, backstage, publieksbegeleiding
camping, verkeersposten, … .
Wij helpen bij het ontruimen van het terrein bij evacuatie.
Wij helpen bij het ontruimen van het terrein na de laatste dj in de Palacetent tot iedereen van
het terrein is.

ATTITUDE
•
•
•
•
•
•

Je bent sociaal, communicatief en assertief;
Je kan in alle drukte werken en blijft alert;
Je blijft rustig in moeilijke situaties;
Je laat je niet uitdagen door zatte en agressieve bezoekers;
Je kan snel handelen en gepast reageren bij verschillende situaties;
Je bent flexibel en kan onmiddellijk ingeschakeld worden bij een oproep

TAAKOMSCHRIJVING
•

•
•

Wanneer je opgeroepen bent meld je jouw aan op de post waar je nodig bent. Daar
krijg je ook de nodige briefing van de medewerkers van die ploeg of van de
ploegleider/assistent van desbetreffende ploeg.
Je blijft op je shift zitten zoals afgesproken met jouw eigen ploegleider.
Bij het ontruimen van het terrein starten we in de Palace, met het naar buiten
begeleiden van het publiek. Het publiek mag hun drankje mee nemen. Je zorgt er
voor dat het publiek stoelen, tafels en ander materiaal dat eigendom is van Festival
Dranouter laat staan.
o De ontruiming gebeurt systematisch. Na het ontruimen van bepaalde zones
wordt er gecontroleerd of er niemand achter blijft op de toiletten of onder de
verschillende standen.
o Je zorgt er ook voor dat het publiek niet binnen dringt bij standhouders.

Zorg dat je attitude bij alle situaties rustig blijft!

PERIODE & SHIFTEN
•

Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij het
medewerkersecretariaat (aan overkant ingang festivalterrein).

•

De timing van de shiften worden opgesteld door de organisatie. De praktische
invulling van de shift en de shiftverdelingen gebeuren door je ploegleider. Zie
onderaan de gegevens van je ploegleider(s);

TIPS & VERANTWOORDELIJKE
Ploegleider : Sander Nolf - sander.nolf@gmail.com
Bedankt voor je inzet!

