
Team renhold 
 

Er du Musik i Lejets nye renovationshelt? 

 

Musik i Lejet søger en ny holdleder til Team Renhold. Et frivilligt hold som sørger for,  at både festivalpladsen og 

Tisvilde By tager sig ud fra sin bedste side FØR, UNDER og EFTER festivalen.  

 

Som leder vil du have 130 glade frivillige, der alle bidrager til at gøre Musik i Lejet til Danmarks reneste festival.  

Dit job er at koordinere de frivilliges indsats sammen med en håndfuld teamledere.  

 

Du får en mulighed for at bidrage til Musik i Lejets bæredygtige profil og kommer til at have en helt konkret 

indflydelse på festivalens succes - både for gæster og lokalmiljø.  

 Vi forestiller os, at du: 

-     Er affalds- og miljøentusiast. 

o   Vi ved godt, at det lyder fjollet at være passioneret omkring affald. Men det er så vigtigt, at du 

forstår, hvor stor en del af festivalen det er at bortskaffe affald og især at gøre det på den 

rigtige måde! 

-     Er en ivrig og erfaren leder. 

o   Du får ansvar for det største frivillighold på Musik i Lejet. Derfor er det vigtigt, at du kan holde 

overblikket over en bred og stor flok mennesker, og at du kan holde dem motiverede, selvom 

de skal løse hårde fysiske opgaver. 



-     Er god til at tage beslutninger. 

o   Festivalen er et omvæltende miljø, og tingene kan hurtigt ændre sig. Derfor er det vigtigt, at du 

er komfortabel med at tage hurtige og selvstændige beslutninger. 

-     Er god til at jonglere. 

o   Det er en kæmpe kliché, men vi vil rigtig gerne have, at du kan have mange bolde i luften på én 

gang. Hvis du tilmed kan huske deres farve, og i hvilken rækkefølge de kommer ned igen, så 

er vi super imponeret! 

-     Har ekstraordinære sociale færdigheder. 

o   Musik i Lejet er en meget social forening – og det afspejler sig også i de frivillige, som vi har til at 

hjælpe med at drive festivalen. Du har ansvaret for det største hold og derfor er det vigtigt, at 

du kan interagere med mange forskellige mennesker, uanset deres alder. 

-      Er lokalkendt eller kan blive det. 

o   Tisvilde er en stor landsby, hvor der er mange kroge, som vi skal være helt sikre på, at få ryddet 

op i. Derfor er det en stor hjælp, hvis du i forvejen kender byen – men det er ikke et krav. 

Dine opgaver bliver helt konkret: 

-     Frivilligkoordination af Team Renhold. Herunder vagtplaner, kommunikation, informationsmøder og 

foreningssamarbejder. 

-     Planlægning af renovationsmateriale. Hvor mange skraldespande skal vi bruge, og hvor skal de stå? 



-     Koordinering af arbejdsplaner under opsætning, afvikling og nedtagning i samarbejde med tre teamledere og en 

praktikant. 

-     Kontakt til lokalmiljøet. Vi ved godt, at vi fylder meget i nogles hverdag, når vi render og sætter festivalen op. Derfor 

er det vigtigt, at vi lytter til naboer, så vi kan være så lidt til gene som muligt. 

-     Kvalitetssikring. En positiv intention om, at alle på holdet lever op til de løfter, som der bliver givet både til os selv 

og lokalmiljøet omkring Musik i Lejet. 

Vi ved godt, at det er en stor opgave – og derfor har vi også tænkt på muligheden om, at den måske skal løses af 

flere mennesker. Hvis I derfor er to eller måske tre miljøentusiaster, så må I endelig søge i fællesskab.  

Hvis du (eller I) er interesseret, så vil vi meget gerne høre fra dig på mailen: produktion-frivillig@musikilejet.dk  

 

 


