Arbeidsvilkår for frivillige 2022

(Med forbehold om endringer og tilpasninger i forbindelse med offentlige restriksjoner)
Frivillig arbeid for Moldejazz lønnes med ei uke med fantastiske musikkopplevelser og funksjonærgoder. Jobben
honoreres ikke utover dette. Antall arbeidstimer og hvordan arbeidet er organisert, avhenger av hvilken komité
og/eller arbeidssted man er tilknyttet. Det tas utgangspunkt i 30 arbeidstimer for å oppnå fulle funksjonærgoder.

Frivilliggoder
Akkreditering

•
•
•
•

Billett

•

Akkrediteringen gir adgang til alle konserter hvis ledig plass. (Akkreditering
inkluderer ikke servering)
Akkrediteringen garanterer adgang til alle Romsdalsmuseets konserter.
Akkrediteringen er personlig og er forbudt å dele med andre.
Ved uttak av akkreditering og manglende jobbframmøte vil funksjonæren
faktureres for 3500,- kr.

•

Alle kan få én gratisbillett til konsert etter eget ønske (gjelder ikke
Romsdalsmuséet)
P.g.a. begrenset antall billetter gjelder «først til mølla»-prinsippet.

Festivaleffekter

•
•

Alle funksjonærer får utlevert egen funksjonær t-skjorte.
Du får kjøpe øvrige festivaleffekter til rabatterte priser.

Festivallunsj

•

Alle funksjonærer inviteres til den tradisjonelle festivallunsjen med spekemat
på Hjertøya én valgt dag.

Kroa

•

Tilgang til festivalkro med rimelig mat og drikke. Kun for festivalens frivillige,
crew og artister.

Rabattert mat

•

Funksjonærtilbud på mat og drikke på enkelte av festivalens
serveringssteder. Nøyaktig informasjon om ordningen vil finnes i håndboka.

Avslutningsfest

•

Alle funksjonærer er velkommen til avslutningsfest søndag etter festivalen.

Attest

•

På forespørsel kan funksjonærer som ønsker det få arbeidsattest etter
festivalen.
Alle funksjonærer får tilsendt «Takk for innsatsen» – diplom etter festivalen.

•
Forsikring

•

Moldejazz har arbeidsforsikring for alle sine funksjonærer når de er i arbeid
for festivalen.

Varsling

•

Festivalen har eget varslingsskjema for uønskede hendelser. Se håndboka for
mer informasjon. Her er varslingsskjemaet.

GDPR (General
Data Protection
Regulation)

•

Moldejazz registrerer kun info vi behøver ifm din jobb hos oss i WebBusiness.
Denne infoen kan du redigere selv ved å logge deg inn på
www.webbusiness.no/moldejazz (påloggingsinfo utsendt ved registrering),
eller kontakte oss på post@moldejazz.no. Registrert info deles ikke med
andre. Ved å søke seg inn som frivillig godkjennes vilkårene.

Frivilligforpliktelser
Kontaktinfo

•

Sørg for at du har korrekt kontaktinformasjon i administrasjonssystemet du
registreres i som frivillig, slik at det er lett for Moldejazz å komme i kontakt med
deg. Vi ber også om at du laster opp et egnet passfoto av deg selv på din
funksjonærside.

Komité/
arbeidssted

•
•
•

Din leder vil gi deg nærmere instrukser om din jobb før festival.
Still på jobb etter avtale, og gjør din jobb etter beste evne.
Skulle du ha problemer med å stille på tildelt vakt, gi snarest beskjed til din
leder.

Uniform

•

Moldejazz-vest, funksjonærskjorte og akkrediteringsbånd/ ev kort skal brukes
mens du er på jobb.

Håndboka

•

Gjør deg kjent med festivalens håndbok.

Innslipp konsert

•

Vis tålmodighet i køen, de fleste slipper inn til slutt. Vær tidlig ute!

Miljø

•

Moldejazz er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi ber deg gjøre ditt for å bidra til en
rent og ryddig Moldejazz.

Alkohol/rusmidler

•

Det er strengt forbudt å nyte alkohol og rusmidler når man er på jobb, eller
møte beruset til jobb.
Moldejazz forholder seg til skjenkereglene og har 18 års aldersgrense på
enkelte spillesteder.
Det er forbudt å nyte alkohol iført Moldejazz-vest eller funksjonær t-skjorte.

•
•
Sikkerhet

•
•
•
•
•

Taushetsplikt

•
•

Omdømme

•
•

Sikkerhet er et felles ansvar.
Orienter deg om hvor brannslukkingsapparat og rømningsveier er på ditt
arbeidssted.
Løft av tunge gjenstander skal utføres forsvarlig, eventuelt med hjelpemidler.
Bruk av sikkerhetsutstyr er påkrevd til enkelte oppgaver/funksjoner, utstyr
utdeles av Moldejazz.
Kun autorisert personell kan håndtere maskiner og spesialutstyr.
Skader og hendelser skal alltid rapporteres til nærmeste leder.
Du har taushetsplikt i forhold til informasjon du får gjennom jobben din i
Moldejazz, og det er kun festivalledelsen som kan uttale seg i pressen.
Vær varsom med hva du deler i sosiale medier ifm din jobb. Det er for eksempel
ikke lov å dele bilder/opptak fra backstageområder, eller av artister/andre
frivillige uten godkjenning i forkant.
Som funksjonær er du en representant for Moldejazz.
Gjør ditt for at Moldejazz blir en positiv opplevelse for publikum, artister og
andre funksjonærer.

For vertskap gjelder i tillegg følgende regler:
Alder

•

Alle vertskap må være fylt 18 år før festivalstart.

Instruks

•

Alle vertskap må sette seg inn i vaktinstruksen på sitt spillested.

Ved brudd på funksjonærforpliktelsene kan akkrediteringen bli inndratt

