
Frivilligkoordinator til Spillestedet Harders / Rytmisk Råstof

Spillestedet Harders er i rivende udvikling. Vi gennemfører mere end 200
koncerter om året i og omkring spillestedet, og som netværks- og
genrespillested udvikler vi nye koncertformater og finder nye
samarbejdspartnere i hele regionen. For at kunne lave al denne aktivitet, er vi
dybt afhængige af en velfungerende og glad flok frivillige. Pt. har vi en fantastisk
trup af entusiastiske frivillige, der mestendels står for vores bar og vores entré.
Vi er ambitiøse, især for vores eksisterende men også for vores kommende
frivillige. Derfor slår vi nu denne stilling op, for i endnu højere grad at kunne
videreudvikle, rekruttere og koordinere vores frivillighed.

Vi søger en engageret og initiativrig frivilligkoordinator til at understøtte vores
ambitiøse mission og udvikling som musikalsk, kulturelt kraftcenter.

Vi ser for os, at du er en person, der evner at samle folk omkring dig. Du skal
lede en stor flok frivillige, der alle er engagerede og passionerede omkring vores
mission. Du skal både være selvkørende og teamspiller i én skøn blanding.
Frivilligheden på Harders skal både ledes, understøttes og faciliteres.

Du vil blandt andet skulle varetage følgende:

- Hvervning af frivillige
- Koordinering af frivillige, herunder uddannelse og workshopfacilitering
- Udarbejdelse og håndtering af vagtplan
- Sociale arrangementer

Det er fedt hvis du:

- Har erfaring med frivillighed og ledelse af denne
- Er fuld af initiativ og gå-på-mod
- Kan være omdrejningspunkt for en flok



- Har en passion for kultur - og musik især

I tillæg til alt dette er det også dejligt, hvis du:

- Har kendskab til fundraising
- Projektledelse og koordinering
- Kender til koncertproduktion og/eller festivalproduktion
- Kan noget med kommunikation

Vi kan tilbyde:

- En super spændende arbejdsplads med vide rammer for udfoldelse af
individet og med opbakning fra alle. På Harders er vi kun nået så langt
som vi er, pga. af sammenhold og teamspirit.

- Et hold af dejlige, engagerede kolleger
- En hverdag, hvor hver dag slet ikke ligner hinanden. Masser af afveksling.

I stillingen må beregnes en del weekend- og aftenarbejde grundet frivillighedens
natur.

Stillingen er en projektansættelse til og med december 2023, med mulighed for
efterfølgende forlængelse eller fastansættelse.

Løn efter kvalifikationer.

Hvis det her fanger din interesse, så send din ansøgning til
job.harders@gmail.com

Ansøgningsfristen er 1. februar 2023, kl 12.00

Samtaler vil foregå med et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra
Rytmisk Råstofs bestyrelse og daglig ledelse. 1. samtale vil finde sted i uge 6.

Hvis du har spørgsmål så skriv til daglig leder, Jeppe Skjold, på
jeppe@harders.nu

Vi glæder os til at høre fra dig.
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