Beste bierliefhebber,
Het Zythos festivalteam is volop bezig met de voorbereidingen
van het 17de Zythos Bier Festival dat op zaterdag 25 en
zondag 26 april 2020 zal plaatsvinden in de Brabanthal
te Leuven.
Om van het ZBF 2020 wederom een groot succes te maken,
hebben wij nog heel wat enthousiaste medewerkers nodig en dit
voor de volgende functies:
•

Mogelijke functies :
o De opbouw : Je helpt op donderdag 25 en/of vrijdag 26 april met de
opbouw van het festival.
o Steward : Je zorgt voor de orde in en rond de Brabanthal. Je ziet
mogelijke problemen vroeger dan wie ook. Je bent diplomatisch en
stressbestendig en laat eerst je verstand spreken maar, indien nodig,
ben je kordaat. Is alles rustig dan aarzel je niet de mensen van
zaalonderhoud te ondersteunen door zelf dat glas op te kuisen dat net
in jouw omgeving is stukgegaan.
o Medewerkersstand : Je bent het aanspreekpunt voor alle
medewerkers en voorziet hen van al hetgeen ze nodig hebben voor,
tijdens en na hun shift(en).
o Infostand : Je geeft bezoekers de nodige info over Zythos en de
lokale verenigingen en mogelijkheden tot lidmaatschap. Je zorgt voor
een vlotte afhandeling van de gratis jetons voor de leden.
o Zythos-shop : Je gebruikt al je verkoopstalenten om de Zythosgadgets aan de man te brengen.
o Kassa glazen/Startpakketten: Je bent een van de eerste personen
die onze gasten zullen zien. Bij jou kunnen de bezoekers terecht voor
hun startpakketten en proefglaasjes.
o Kassa jetons: Je voorziet de bezoekers van bijkomende jetons.
o Zaalonderhoud: Je zorgt ervoor dat de zaal steeds op orde is. Om te
voorkomen dat er afval op de grond belandt, maak je de vuilnisbakken
leeg, ruim je tafels af en ruim je de scherven van gebroken glazen op.
o Tombola: Je maakt de stand van de tombola aantrekkelijk en maakt
mensen gelukkig door tombolabiljetten te verkopen.
o De afbraak : Je helpt op maandag 29 april aan de afbraak van het
festival. Hier komen we elk jaar handen te kort!
o Speciale functie : Functies met een specifiek karakter (ZBFverantwoordelijke, Secretariaat, PR, ...) voorbehouden voor het
festivalteam en RVB.

Praktisch: We beginnen op zaterdag om 10u00 en op zondag om 11u00 en
eindigen respectievelijk om 23u30 en 21u30. De uren van de verschillende shiften
vind je terug op het inschrijvingsformulier. Naargelang je functie kunnen uren
waarop we je verwachten afwijken van deze op het inschrijvingsformulier. De
exacte uren zijn terug te vinden in de medewerkersbrief, die je na afloop van de
inschrijvingen (ten laatste 15 maart) zal ontvangen.

Wat krijg je van ons?
Eerst en vooral leuke herinneringen, nieuwe vrienden, maar verder krijg je van ons
ook de nodige gratis jetons om iets te drinken en eetbonnetjes (al naar gelang
het aantal uren dat je presteert). Dit jaar is er geen warme maaltijd voorzien, maar
werd het aanbod van de food-corner uitgebreid. Bovendien is er vanaf dit jaar een
medewerkershoek, waar je rustig kan eten en iets drinken. Per 2 shiften dat je
werkt, krijg je bovendien een 75cl-fles exclusief festivalbier mee om thuis nog
na te genieten. Voor het meehelpen met de opbouw op donderdag en vrijdag krijg
je de nodige catering tijdens de opbouw en jetons voor tijdens het festival. Kom je
maandag helpen dan krijg je een speciale attentie. Daarnaast krijg je ook nog
het unieke festivalmedewerkers-T-shirt. Medewerkers die het wensen kunnen
hun verplaatsingskosten recupereren door simpele aanvraag. De vergoeding wordt
dan berekend op basis van de afstand tot de woonplaats (H/T per trein). Bovendien
ontvangt ook je vereniging een voordeel naargelang hun leden meehelpen op het
ZBF. Redenen genoeg dus om je in te schrijven!
Indien je wenst te overnachten kunnen we slaapgelegenheid voorzien samen met
de andere medewerkers (hotel met 2-persoonskamers). Let op: de overnachtingen
zijn voorbehouden voor de medewerkers die de laatste shift werken (vrijdag voor
de opbouw of zaterdag van 18u30 tot 23u30 of zondag van 17u30 tot 21u30) EN
die de volgende dag ook de vroege shift voor hun rekening nemen (zaterdag van
10u00 tot 14u30 of zondag van 11u00 tot 14u30 of maandag de afbraak).
Uitzonderingen hierop zullen enkel worden toegelaten in functie van de
beschikbaarheid en nadat alle inschrijvingen verwerkt zijn.
Schrijf je vandaag nog in via het elektronisch formulier
op http://www.zbfbelgium.be/. Heb je nog specifieke vragen dan kan je ons altijd
bereiken via medewerkers@zbf.be . Opgepast !!! Inschrijvingen moeten ten
laatste op 29 februari 2020 in ons bezit zijn !!! Een functie waarvoor we
voldoende kandidaten hebben, zal worden afgesloten op de website. Hoe
sneller je dus reageert, hoe groter de kans dat je er nog bij bent op de
door jou opgegeven uren en functie !!! Bovendien kunnen wij dan sneller
de planning finaliseren en bevestigen waar en wanneer je verwacht wordt.
Alvast tot op ZBF, 25 en 26 april 2020.

