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VÆRD AT VIDE OM FRIVILLIGANSØGNINGen 2020	 
 ’Værd at vide om frivilligansøgning 2020’ er din guide til at blive frivillig på Musik i Lejet. Her finder 

du de nødvendige oplysninger om at ansøge som frivillig. Læs mere om arbejdsområder og 

opgaver for ’Kadet – Frivillig UNDER’ fra side 2. 

  

ANSØGNING 

Musik i Lejet udvælger løbende frivillige til årets hold. Det gøres på baggrund af en vurdering af dine 

kompetencer, ønskede arbejdsperiode og område. Du skal derfor huske at udfylde dine relevante 

kompetencer og erfaringer så vidt muligt. Jo mere information vi har om dig, jo bedre har vi 

mulighed for at matche dig med en frivilligopgave, der bedst passer til din profil. 

 

Vær opmærksom på, at du ansøger om en frivilligplads og er derfor ikke garanteret en plads. 

  

BESÆTNINGSNAVN 

Har du én eller flere personer, som du ønsker at arbejde sammen med, er det muligt at angive et 

besætningsnavn. Vi gør vores bedste for at imødekomme alle ønsker, men vi kan kun garantere, at 

man kommer på hold med minimum én person fra sin besætning. Hele besætningen skal huske at 

vælge samme ”interesseområde” for at få en frivilligplads på det samme hold. 

  

ALDER 

Man skal være fyldt 16 år for at være frivillig på Musik i Lejet 2020. Vær opmærksom på, at der er et 

begrænset antal pladser til frivillige på 16-17 år.   
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BLIV KADET UNDER festivalen 
(minimum 12 timer) 

 
Her kan du læse mere om, hvilke arbejdsområder du har mulighed for at arbejde inden for og 
dermed ønske som frivillig under Musik i Lejet 2020. Vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme dit 
ønske. Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af et større frivillig-behov i andre områder, forbeholder 
os retten til at ændre dit arbejdsområde. 
  

MULIGE ARBJEDSOMRÅDER 
Pladsafvikling: 
Under pladsafvikling arbejder du i produktionen. Du kan arbejde på vores produktionskontor, med 
sceneproduktion eller med renhold af pladsen og det omkringliggende naturskønne område. Der 
kan forekomme arbejde aften/nat. 
 
Bar & Boder: 
Her kan du arbejde med salg & serviceopgaver inden for madboder, drikkeboder og internt. Det 
forventes, at man har erfaring med salg & service. Bemærk, at du skal fyldt 18 år for at blive frivillig hos Bar & 
Boder. Du kan blive bedt om at deltage i en obligatorisk  briefing dagen før festivalen starter. Der kan forekomme 
arbejde aften/nat. 
 

H/S Logistik & Lager: 
Her er du bl.a. med til at levere varer fra lageret til alle festivalens boder under afviklingen. Man skal 
være imødekommende for mange forskelligartede arbejdsopgaver og ligeledes være klar på at 
være aktiv, fx ved at løfte tunge varer eller løbe ærinder rundt på pladsen. Bemærk, at du skal fyldt 18 år 
for at blive frivillig hos H/S Logistik & Lager. Du kan blive bedt om at deltage i en obligatorisk  briefing dagen før 
festivalen starter. Der kan forekomme arbejde aften/nat. 
 

Frivilligomsorg: 
Frivilligomsorg fungerer som en serviceenhed for andre frivillige på vagt. Du kan få opgaver som at 
uddele frivilligarmbånd og pakker, uddele vand og frugt, håndtere henvendelser fra frivillige og 
diverse ad hoc-opgaver. Det er vigtigt, at du er serviceminded og klar på at tage imod de frivillige 
med et smil. Bemærk, at der kan forekomme arbejde aften/nat. 

 

Forplejning: 
Hos forplejningen bliver du en del af det stærke team, der står for den herlige mad til alle Musik i 
Lejets frivillige. Du indgår derfor i festivalens centrale frivilligkøkken. Bemærk, at du skal fyldt 18 år for at 
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blive frivillig hos forplejningen. Du kan blive bedt om at deltage i en obligatorisk briefing dagen før festivalen starter. Der 
kan forekomme arbejde aften/nat. 

 
Sikkerhed: 
Som frivillig hos Musik i Lejets sikkerhed er du med til at sørge for, at sikkerheden på årets festival 
er i top. Du kan bl.a. være hegnsvagt og stå i vores porte og indgange, hvor du er det smilende 
ansigt, som alle gæster møder, når armbånd og tasker skal kontrolleres.  Det er også muligt at blive 
en del af Crowd Safety-holdet, hvor du er med til at sikre publikums og de optrædende kunstners 
sikkerhed. Bemærk, at du skal fyldt 18 år for at blive frivillig hos Sikkerhed. Der kan forekomme arbejde aften/nat. 

 

  

 

	


