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Beste Bierliefhebber, 

De voorbereidingen voor het 15de Zythos BierFestival lopen volop. 

Datum en plaats liggen vast: op 28 en 29 april 2018 zijn de fans van de 

Belgische biercultuur weer op post in de Brabanthal te Leuven. 

 

We kunnen dit niet organiseren zonder de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers. 

Vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken als medewerker bij: 

 

 DE OPBOUW (op do 26 & vrij 27 april) 

 HET ZAALONDERHOUD 

 DE KASSA GLAZEN 

 DE INFOSTAND 

 DE KASSA JETONS 

 DE TOMBOLA 

 DE SECURITY 

 DE OPKUIS (op ma 30 april) 

 

Tijdens het festival op zaterdag en zondag wordt er gewerkt met shiften. Op zaterdag van 10u tot 16u, van 

16u tot 20u en van 20u tot 23.30u. Op zondag van 10u tot 14.30u, van 14.30u tot 18u en van 18u tot 

21.30u. Wil je meer tijd vrijmaken? Geen enkel probleem! 

 

Jouw beloning bestaat in de eerste plaats uit de 

voldoening die je haalt uit het feit dat je met 

gelijkgezinden mee promotie maakt voor de 

Belgische Biercultuur. Je zult later met genoegen 

fijne herinneringen kunnen ophalen aan het ZBF. 

Jouw unieke festivalmedewerkers-T-shirt zal je 

daarbij helpen. 

 

Drankjetons en eetbonnen: je krijgt, afhankelijk 

van de ‘gepresteerde tijd’ een aantal drankjetons 

en eetbonnen die je, buiten uw diensttijd, naar 

believen kunt gebruiken. 

 

Warme maaltijd: wie minimaal 2 shiften per dag 

meewerkt heeft bovendien, bovenop de 

bovenvermelde bonnen, recht op een warme 

maaltijd, aangeboden in ons ZBF-restaurant. 

 

Onkostenvergoeding: je kunt desgewenst op 

aanvraag jouw verplaatsingskosten recupereren. 

Ze worden berekend op basis van een trein- en/of 

bus ticket heen en terug vanaf jouw woonplaats. 

 

Overnachting: we voorzien voor zij die zaterdag 

vanaf 16u tot 23.30u meehelpen en ook op 

zondag bij de eerste shift paraat zijn een gratis 

overnachting + ontbijt in een hotel op een 2-

persoonskamer. Dit geldt evenzeer voor zij die op 

zondag van 14.30u tot 21.30u én op maandag 

meehelpen. 

 

Anderen kunnen, naargelang de beschikbaarheid, 

ook blijven overnachten en ontbijten voor € 20,00 

p/p. Indien dit voor jou van toepassing is duid dit 

dan zeker aan op het medewerkersformulier. We 

geven je zo snel als mogelijk uitsluitsel. 

 

Inschrijven kan tot 28 februari 2018 via het 

elektronische medewerkersformulier op 

www.zbf.be/medewerker. Doe het vandaag nog, 

dan heb je meer kans dat de door jou opgegeven 

uren en functies nog niet bezet zijn. 

 

Tot op het ZBF 2018! 

Het Festivalteam. 

http://www.zbf.be/medewerker

