Afvikling af
koncerter gruppen
Stillingsopslag
Som en del af Afviklergruppen er du den bærende del på de aftener, hvor vi har koncerter, fordi
du har ansvaret for at hele aftenen forløber glidende. Med dette mener vi, at du skal være en
person som holder hovedet koldt når nødsituationer opstår og at du formår at se løsninger på
disse tidspunkter, og helst uden at vores gæster opdager, at der er sket en nødsituation.
På det lavpraktiske plan består dit job af at gøre backstage rummet klar til vores spillende
gæster, og derefter modtagelsen af gæsterne. Du står fuldstændig til rådighed for vores
spillende gæster og skal hele aftenen sørge for at de føler sig hjemme. De aftener hvor du ikke
er afvikler, har du muligheden for at tage den korte tjans som består i at sidde i døren og tage
imod billetter og sælge billetter.

Dine arbejdsopgaver
- Klargøring af backstage.
- Håndtering af nødsituationer.
- Skabe en hyggelig stemning for alle, gæster såvel som dine kollegaer på aftenen.
- Døren med salg og modtagelse af billetter.

Det vi kan tilbyde retur
På dit CV kan du skrive at du har kundskaber i afvikling af events, hvilket indebærer at være en
god vært, håndtering af nødsituationer og tovholder på en vigtig aften med mange
personligheder involveret.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du ligger i stedet, og
at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste oplevelser, som skal være med
til at løfte stedet. Vi forventer du har lyst til at lægge fast 15 timer månedligt som du, udover
erfaring, bliver belønnet for i form af goder tilknyttet stedet.
For at blive en del af afviklergruppen skal du skrive en kort motiveret ansøgning som du sender
til Troels@tobakken.dk. Vi søger kun et begrænset antal personer til at være en del af denne
gruppe.

