Vacaturetekst Avond coördinator ACO

S ch ng Compass
S ch ng Compass Uden is de overkoepelende organisa e waar Cultuurpodium De Pul en het Udense
jongerenwerk onderdeel van uitmaken. Met een klein team en veel vrijwilligers zijn wij dé organisa e op het
gebied van cultuur en jongeren in de gemeente Uden. Wil jij onderdeel worden van dit jonge, unieke en kleine
team? Bekijk dan hieronder onze vacatures:
Avondcoördinator (ACO):
Als ACO bij jij de spin in het web, je bent het aanspreekpunt voor alles wat er voor de
schermen gebeurt: jij regelt dat de vrijwilligers van de bar/balieploeg hun werk goed
kunnen uitoefenen, hebt contact met bezoekers, bent trouble-shooter, stemt af met het
techniek- en produc eteam, werkt nauw samen met de aanwezige beveiliging, beheert de
geldstromen, rapporteert de voortgang van de avond en bent de hoofd BHV’er van de
avond.
Ben je een geboren leider, betrouwbaar, werk je zelfstandig en accuraat, in staat snel te schakelen, kun je
omgaan met grote verantwoordelijkheden, sta je sterk in je schoenen en ben je communica ef sterk?
Dan is deze func e echt iets voor jou!
Wij vragen:
- minimumlee ijd 18 jaar
- ac egericht, stressbestendig en zorgvuldig kunnen werken
- collegiaal, representa ef, communica ef vaardig en betrouwbaar
- groot verantwoordelijkheidsgevoel naar zowel de organisa e, de bezoeker als naar je team
- deelname aan interne opleidingsprogramma
- bekend met de geldende huis- en veiligheidsregels en protocollen
- aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)
Jij krijgt:
- veel ac viteiten waar je als vrijwilliger aan deel kunt nemen
- inspraak in de uitvoering van werkzaamheden en arbeidsomstandigheden
- scholingsmogelijkheden
- coaching en begeleiding (indien gewenst of nodig)
- deelname aan feestjes, borrels en andere bondingsac viteiten
- vrijwilligersvergoeding en gra s toegang tot concerten en lms
- mogelijkheid tot aanscha en rela ekaartjes
- werkervaring bij een van het leukste en gezelligste poppodium van Nederland!

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ft

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Voor vragen of sollicita e op deze vacature neem contact op met: Saskia Plug, vrijwilligers coördinator
Saskia@compass-uden.nl

