Mout Bierfestival zoekt enthousiaste
evenementen medewerkers!
Mout Bierfestival: het gezelligste en het grootste speciaalbier terras van Nederland dat op
verschillende weekenden in de lente en zomer georganiseerd wordt. Een evenement dat
draait om het proeven van bier, kennisoverdracht aan de hand van colleges en workshops
en het geven van brouw demonstraties. Daarnaast speelt muziek ook een belangrijke rol bij
Mout Bierfestival. De achtergrond wordt gevuld met geluiden uit de bluegrass, rockabilly,
boogie en blues. Een bierfestival kan natuurlijk niet zonder eten, daarom zijn er
verschillende foodtrucks aanwezig tijdens het evenement. Er worden in 2020 zes
verschillende edities gehouden.

Mout Bierfestival heeft jou nodig!
Om alle edities draaiende te kunnen houden en mensen een zo goed mogelijke ervaring
mee te geven is het belangrijk dat er een vast team ontstaat die het gezicht zijn van Mout
Bierfestival. We zijn daarom op zoek naar een aantal enthousiastelingen die ons team
komen versterken. Ervaring is een plus maar is niet noodzakelijk, wel moet je
stressbestendig, flexibel en leergierig zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je een echte
teamspeler bent. We zoeken enthousiastelingen in de volgende functies:
● Barhoofd
● Kassa coördinator
● Kassamedewerkers
● Barmedewerker

Het is belangrijk dat voor iedere functie mensen minstens bij 4 edities aanwezig kunnen zijn.
Je reist mee met het festival en overnacht met het team op een camping naast de locaties.
De edities + data worden nog gestuurd. Houdt er rekening mee dat het 6 weekenden zijn in
de periode van mei t/m augustus 2020.
Voorlopige voorspelling data festivals:
Arnhem
15 t/m 17 mei
Tilburg
29 mei t/m 1 juni
Nijmegen
19 t/m 21 juni
Enschede
7 t/m 9 aug
Overige twee festival zijn nog niet duidelijk.
Werk/Openingsdagen en tijden
● Vrijdag 16:00-00:00
● Zaterdag 13:00-00:00
● Zondag 13:00-23:00
Wat bieden wij
● Mogelijkheid tot doorstromen binnen Mout Bierfestival (en/of andere events);
● Salaris conform horeca CAO;
● Mogelijkheid op vaste uren;
● Mooie ervaring in evenementenwereld;
● Leuke culturele omgeving met veel eten en drinken;
● Vaste weekenden om te werken in verschillende steden;
● Breed netwerk.
Geïnteresseerd?
Stuur je cv + motivatie naar personeel@driftomtedansen.nl tav “functie” op Mout Bierfestival.
Meer info: www.moutbierfestival.nl

