Vrijwilligers gezocht
Plaats voor 10 vrijwilligers
Wie we zijn:
Slieker Film in Leeuwarden is hét filmtheater in Friesland waar 7 dagen per week in
3 prachtige filmzalen in het Fries Museum, films worden vertoond die ertoe doen.
We zijn een premièretheater waarbij onze focus vooral uitgaat naar kunstzinnige en
cultureel-maatschappelijk belangrijke films.
Naast de reguliere voorstellingen ontwikkelt Slieker steeds vaker speciale
voorstellingen, met gastsprekers, discussies en cursussen over specifieke
onderwerpen.
We werken er hard aan om steeds professionelere dienstverlening aan onze
bezoekers te bieden.
Naar wie zijn we op zoek:
Slieker draait elke avond en 6 middagen in de week films. Deze voorstellingen
worden volledig door vrijwilligers begeleid. Bij elke voorstelling is een coördinator
aanwezig die er samen met de andere vrijwilligers voor zorgt dat alles op rolletjes
loopt. Ons doel is om elke bezoeker gastvrij te ontvangen en een onvergetelijke
filmvoorstelling te bieden.
Als vrijwilliger draai je zelfstandig de kassa, begeleid je bezoekers naar de zalen en
verkoop je in de avond drankjes aan bezoekers.
Wat we van je vragen:
Bereidheid om minimaal drie keer per maand een dagdeel beschikbaar te
zijn, waarvan minimaal 1 vrijdag- of zaterdagmiddag of avond
Klantvriendelijkheid is een ‘must’
Ervaring met kassawerk
Zelfstandigheid in je werk
Enthousiasme
Stressbestendigheid
Het volgen van korte onlinecursus IVA (instructie verantwoord alcohol
schenken)
Wat we je bieden:
Een prettige werkomgeving in een van de mooiste gebouwen van Friesland
Flexibele werktijden
Regelmatig een vrijwilligersbijeenkomst
Speciale voorstellingen voor vrijwilligers
Een collegiale werksfeer
Een wederzijdse proeftijd van 4 diensten
En tenslotte gratis toegang tot de films zolang de voorstelling niet is
uitverkocht.
Is dit jou op het lijf geschreven? Reageer dan door een mail te sturen met motivatie
en cv naar Jan Willem Verhoeven j.verhoeven@filminfriesland.nl
Stichting Film in Friesland wil filmcultuur in Friesland bevorderen en in stand houden.
Slieker is onderdeel van Film in Friesland. Naast de activiteiten van Slieker vallen het Noordelijk Filmfestival en het
Fries filmarchief ook onder de paraplu van Film in Friesland.

