
Functieomschrijvingen Festivalmedewerkers Grachtenfestival 2020 

 

Vacature: Locatiecoördinator 

Zorg jij goed voor ons publiek en de musici? 

Zelfstandige locatiecoördinator  

Durf je verantwoordelijkheid te nemen, en vind je het leuk om de leiding te hebben? Meld je dan 
aan als locatiecoördinator! Je bent op de concertlocatie het eerste aanspreekpunt voor ons publiek, 
de musici en de locatie-eigenaar, en zorgt ervoor dat het concert soepel verloopt. Dankzij jou geniet 
iedereen van een mooi concert! 

 

Ondersteunend locatiecoördinator  

Ben je een aanpakker en kom je graag in contact met het publiek? Als ondersteunende 
locatiecoördinator ben je de spin-in-het-web op locatie! Je ondersteunt bij het organiseren van de 
concerten: je maakt de locatie in orde, je ontvangt het publiek, je controleert de toegangsbewijzen 
en begeleidt het publiek naar hun plek. Je bent het visitekaartje van het Grachtenfestival. 

Profiel Bij voorkeur heb je affiniteit met klassieke - en jazzmuziek en ben je representatief, sociaal en 
enthousiast. Je woont bij voorkeur in Amsterdam. Je beschikt over een fiets en je bent minimaal 24 
uur (4-5 diensten) beschikbaar in de periode van 7 t/m 16 augustus 2020. 

 

Publieksbegeleider 

Begeleid jij met een brede glimlach ons publiek en bezoekers op straat? 

Publieksbegeleider In deze functie kom je in contact met bezoekers van het festival, maar ook met 
de mensen op straat. Je helpt bij het bewaken van de publieksstromen. Je bent gastvrij, staat stevig 
in je schoenen en durft mensen actief aan te spreken op straat. Je helpt de straat tijdelijk af te zetten 
en deelt de festivalkrant, programmaboekjes, snoepjes en flyers uit. Je volgt gratis een korte online 
training als verkeersregelaar bij SVNL. 

Profiel Bij voorkeur heb je affiniteit met klassieke - en jazzmuziek. Je bent assertief, representatief 
en sociaal. Je kunt goed samenwerken en bent niet bang om op mensen af te stappen. Je woont 
in Amsterdam, beschikt over een fiets en je bent minimaal 24 uur (4-5 diensten) beschikbaar in de 
periode van 7 t/m 16 augustus 2020 en liefst ook een aantal uur in de twee weken voorafgaand aan 
het festival.  

 

Vacature: Kassa medewerker 

Weet jij straks alles over de concerten tijdens ons festival? 



Kassamedewerker 

Samen met de kassacoördinator ben je verantwoordelijk voor de kaartverkoop. Je bent werkzaam in 
het hart van het festival en verkoopt kaarten, beantwoordt (telefonische) vragen over het 
programma en/of de kaartverkoop. Je bent het eerste aanspreekpunt van bezoekers. Je krijgt een 
korte training in het kassasysteem. Door jou zitten de zalen gevuld met bezoekers!  

Profiel 

Je houdt van klassieke muziek en/of jazz en bent bereid je te verdiepen in het 
Grachtenfestivalprogramma, je kunt zelfstandig werken en hebt kassaervaring, bij voorkeur bij een 
festival of theater. Je bent klantvriendelijk, makkelijk aanspreekbaar, stressbestendig en accuraat. Je 
woont bij voorkeur in Amsterdam, beschikt over een fiets en bent minimaal 24 uur (4-5 
diensten) beschikbaar in de periode van 7 t/m 16 augustus 2020 

 

 

Vacature: Bouwploeg 

Tover jij uit het niets een festivallocatie tevoorschijn? 

Bouwploeg 

Voorafgaand en tijdens het Grachtenfestival wordt er op- en afgebouwd. Je draagt met een leuk 
team zorg voor opbouw en het afbreken van het podium en de festival aankleding van het 
Grachtenfestival. Jij tovert vanuit het niets een festivallocatie tevoorschijn! 

Profiel 

Je bent een aanpakker en houdt van hard werken met een leuk team. Je bent handig en bent sterk 
genoeg om flink te kunnen sjouwen. Je woont in Amsterdam, beschikt over een fiets. Een rijbewijs is 
niet noodzakelijk maar wel handig. Je bent in ieder geval beschikbaar op 5 en 6 augustus 2020 en 
tijdens het festival van 7 t/m 16 augustus. 

 

 

Vacature: Gastvrouw/heer 

Bezorg jij een glimlach op de gezichten van onze gasten bij besloten concerten? 

Gastvrouw/heer 

Je bent het gezicht van het festival want je ontvangt genodigden en werkt bij besloten concerten. 
Hiervoor trek je zelf ook mooie feestelijke kleding aan. Je bent gastvrij en durft mensen actief aan te 
spreken en kan hen enthousiasmeren. Door jou voelen genodigden zich welkom en worden ze goed 
begeleid tijdens hun bezoek! 



Profiel Bij voorkeur heb je affiniteit met klassieke - en jazzmuziek en ben je representatief en sociaal. 
Je kunt goed samenwerken en bent niet bang om op mensen af te stappen. Je woont 
in Amsterdam, beschikt over een fiets en je bent minimaal 24 uur (4-5 diensten) beschikbaar in de 
periode van 7 t/m 16 augustus 2020. 

 

Vacature: Bakwagen Chauffeur en/of Bijrijder 

Weet jij in Amsterdam de kortste routes naar de concertlocaties te vinden? 

Bakwagen Chauffeur of Bijrijder Met zijn tweeën breng je spullen van locatie naar locatie. Samen til 
je deze spullen uit en ín de bus. Je dagen zijn afwisselend; ritjes worden ook last-minute ingepland. 
Dankzij jou komen de concertlocaties niets tekort! 

Profiel Je bent sterk genoeg om samen met je collega zware spullen te tillen. Je bent flexibel want je 
moet regelmatig last-minute nog ontbrekende spullen wegbrengen. Je bent sociaal en je rijdt rustig. 
Je woont in Amsterdam en hebt ervaring met het rijden van bestelbussen (chauffeur). Je bent in het 
bezit van een telefoon met navigatie en bent minimaal 4 diensten (6-8 uur) beschikbaar in de 
periode van 6 t/m 17 augustus 2020. 

Tip: meld je met z’n 2-en aan, dubbel zo leuk en heel gezellig samen met een bekende! 

 

Vacature: Ervaren Bladomslaander 

Sla jij de bladmuziek om voor onze jonge musici? 

 

Ervaren Bladomslaander   

Bij bepaalde concerten ben jij onmisbaar om bladmuziek om te slaan voor onze jonge musici. Hierin 
moet je ervaren zijn. Het is geen zelfstandige functie maar je kunt ‘m doen in combinatie met de 
functie van locatiecoördinator (zelfstandige/ondersteunende). Jij zorgt voor een zorgeloze uitvoering 
van een stuk! 

Profiel Je houdt van klassieke muziek en/of jazz en bespeelt zelf ook een instrument. Ervaring in blad 
omslaan is een must. Je bent representatief en je hebt interesse om deze functie te combineren met 
de functie van locatiemanager (zelfstandig/ ondersteunend). Je woont bij voorkeur in Amsterdam en 
bent beschikbaar in de periode van 7 t/m 16 augustus 2020. 

 

Vacature: Fiets – Flexer 

Ben jij onze fietsende held tijdens het festival? 



Geen dag is hetzelfde, dit is onze meest afwisselende functie. Elke dienst ziet er anders uit want er 
doen zich onverwachte dingen voor tijdens het festival. Je brengt spullen op de (elektrische bak-) 
fiets naar locaties en springt bij in geval van nood. Je kunt in diverse functies terechtkomen en op 
allerlei verschillende locaties. Je krijgt veel Grachtenfestivallocaties te zien en ontmoet veel gezellige 
festival collega’s én je werkt meteen aan je conditie. Jij bent diegene die iedereen uit de brand 
helpt! 

Profiel Je bent fit en kent Amsterdam zo goed dat je de kortste routes weet te vinden op de 
(bak)fiets. Je kunt met een (elektrische) bakfiets fietsen en bent in bezit van een regenpak én 
zonnebril. Je bent zelfstandig en praktisch ingesteld. Je woont in Amsterdam, beschikt over een 
eigen gewone fiets (geen bakfiets) en bent minimaal 24 uur (4-5 diensten) beschikbaar in de periode 
van 6 t/m 17 augustus 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


