Events
koordinatorgruppen
Stillingsopslag
Som en del af Eventgruppen kommer du til at være tovholder på de events vi har på stedet, som
ikke indebære koncerter og film. Det vil sige at du, bl.a. er med til at finde tema til Midnatsbanko,
videreudvikle Secondhand markederne og teste nye events, såsom Karaoke og Pubquiz. Ikke nok
med det, får du også lov til at afvikle disse events og finde på nye som kunne være spændende
at holde på stedet.
Vi har allerede sat nogle af vores tilbagevende events i kalenderen såsom Midnatsbanko, som du
kommer til at være med til at afvikle, finde præmier og tema til. Dette har du indflydelse på,
sammen med en gruppe andre coworkers, som du i samarbejde skaber dette med.

Dine arbejdsopgaver
- Opfinde og udvikle nye events.
- Afvikling af planlagte events.

Det vi kan tilbyde retur
Dette er i og for sig en kultur projektmedarbejderstilling, som du kan skrive på CV’et. Du skaber udvikler - afvikler og evaluerer på de events I skaber. Events bliver ikke skabt af ene personer,
det er teamwork. Som medlem af denne gruppe kan du realisere dine ideer, hvor vi har
rammerne som du skal udfylde. Du kan udfolde dine kreative ideer til hvad det der mangler i
Esbjerg ift. events. Da dette arbejde ikke kun handler om at have ideerne, men også kræver en
hel del gulvarbejde, så er det os vigtigt for os at du er engageret og aktiv.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du ligger på stedet,
og at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste events, 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 Eventgruppen 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.

