Wetenschapsfestival Brussel zoekt

Floor managers
Taken
Het bruisende gebeuren van het Wetenschapsfestival Brussel gaat door in MuntPunt, verdeeld
over 5 verdiepingen. Om alles per verdieping in goede banen te leiden, hebben we het
organisatorisch talent van floor managers nodig!









Opbouw: je helpt om alles klaar te zetten op jouw verdieping: versiering, tafels en
stoelen, nummering activiteiten, wegwijzers,…
Je speelt de rol van levende wegwijzer door de bezoekers en aanbieders van
activiteiten naar de juiste plek te begeleiden en hun vragen te beantwoorden. Je
kent het programma dus als je broekzak.
Bij onbemande plaatsen hou je mee een oogje in het zeil.
Je verdeelt tickets voor activiteiten op jouw verdieping. Je houdt de stand van de
inschrijvingen bij en zorgt ervoor dat alle activiteiten voldoende publiek trekken.
Je ondersteunt het onthaal van de aanbieders van activiteiten. Indien nodig, geef je
technische ondersteuning bij het aansluiten van beamers, extra kabeltjes,… (Geen
nood, je kan steeds de hulp inroepen van onze techniekers bij technische akkefietjes
die je zelf niet meteen de baas kan)
Afbraak: je helpt om alles op te ruimen op jouw verdieping: versiering, tafels en
stoelen, nummering activiteiten, wegwijzers,…

Op het intakegesprek ontvang je van ons nog een gedetailleerde takenfiche, waar alle nodige
info uitgebreid staat uitgelegd. Je kan in het registratieformulier aanduiden welke data je
voorkeur hebben voor dit gesprek.
Houd ook woensdag 21 november (18.00 uur - 19.30 uur) al vrij in je agenda. We brengen dan
alle medewerkers samen in MuntPunt voor een briefing, zodat iedereen goed voorbereid naar
het festival kan komen. We voorzien een borrelhapje en een drankje.
Op de dag zelf (zondag 25 november) verwachten we jou ofwel van 8u tot 13u30 (dan help je
met de opbouw) ofwel van 13u00 tot 18u30 (dan help je ons opruimen).

Wat krijg je ervoor terug?




Een forfaitaire kostenvergoeding van € 34
Gratis broodjes en drinken.
Een boeiende dag vol wetenschap en plezier.

Wat moet je kunnen?
Communicatieve vaardigheden, probleemoplossend denken, sociale vaardigheden

