
Sømand 

Som S ø m a n d , arbejder du FØR, UNDER, EFTER festivalen i minimum 40 timer. 

 

Du har mulighed for at vælge hvilke arbejdsområder du er interesseret i, at arbejde indenfor. Vi vil så vidt muligt 

forsøge at imødekomme dit ønske. Men i tilfælde af behov andetsteds, forbeholder vi os retten til at ændre dit 

arbejdsområde. 

Mulige arbejdsområder 

 

STÆRKE HÆNDER 

Stærke Hænder er for dem, der er klar at give den gas med hårdt fysisk arbejde. Her kan du både komme til at 

arbejde på vores Stærke Hænder Team, der varetager alle fysiske ad hoc opgaver på pladsen, hjælpe til med 

opsætning eller nedtagning af tribunen ved Strandscenen, eller køre på vores Transport Team. Hvis du hænderne 

godt skruet på, kan du hjælpe til med festivalens mange handy/tømrer opgaver. 

 

Bemærk at du skal fyldt 18 år.  

  

FRIVILLIGOMSORG 

Frivillige omsorg fungerer som en serviceenhed for andre frivillige. 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 smilende og serviceminded. 

 

Bemærk at der kan forekomme arbejde aften/nat. 



FORPLEJNING 

Her vil du være en del af det stærke team der står for forplejning til alle festivalens frivillige og en del af festivalens 

centrale frivilligkøkken.  

 

Bemærk at du skal fyldt 18 år. Du kan blive bedt om at deltage i en obligatorisk briefing dagen før festivalen 

starter. Der kan forekomme arbejde aften/nat. 

 

PLADSOPSÆTNING - PLADSAFVIKLING - PLADSNEDTAGNING 

Her kommer du til at arbejde med produktionsarbejde. Du kan komme til at arbejde på vores produktionskontor, 

sceneproduktion, pladsens lys, arbejde i værktøjscontaineren eller med renholdelse af pladsen og det 

omkringliggende natursmukke område. 

 

Bemærk at der kan forekomme arbejde aften/nat. 

H/S-LOGISTIK & LAGER 

Her kan man bla. andet arbejde på Musik i Lejets interne lager og der er en del ad-hoc opgaver, og derfor skal man 

være klar på lidt af hvert. Man skal være parat til at blive sat til at løfte tunge ting og gå meget rundt på pladsen.  

 

Bemærk at du skal være fyldt 18 år. Du kan blive bedt om at deltage i en obligatorisk briefing dagen før festivalen 

starter. Der kan forekomme arbejde aften/nat. 

 

SIKKERHED 

Her er du med sørge for, at sikkerheden på festivalen er i top. Du kan bla. være hegnsvagt og stå i vores porte, hvor 

du vil være det smilende ansigt, alle møder omkring festivalpladsen. 

Bemærk at du skal fyldt 18 år. Der kan forekomme arbejde aften/nat. 


