Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Under 35 år har besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska
dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.

AKTIVITETSVÄRD

Som aktivitetsvärd arbetar du på det nya aktivitetsområdet som är uppbyggt nere vid Tornerspelsarenan. Här möter du barn och föräldrar när du
bemannar en station (kan t.ex. vara någon form av medeltida hantverk av enklare sort eller karusell).

FÖR ATT VOLONTERA SOM AKTIVITETSVÄRD BEHÖVER DU:
•

Vara beredd på att ge enklare instruktioner till både barn och vuxna.

•

Känna dig trygg i att arbeta med barn och ungdomar och tycka att det är roligt.

•

Uppskatta varierade arbetsuppgifter.

ARBETET SOM AKTIVITETSVÄRD INNEBÄR:
•

Du jobbar tillsammans med andra volontärer på Medeltidsveckans aktivitetsområde för barn nere
vid Tornerspelsarenan.

•

Du kommer möta många nya människor, både barn och vuxna, och ge enklare instruktioner för
din station.

•

Du arbetar minst 4 pass á 4 h under Veckan.

•

Du är ledig under 1-2 dagar.
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MARKNADSVÄRD

Som marknadsvärd är du Medeltidsveckans ansikte utåt och bemöter våra besökare på ett trevligt och informativt sätt, men du som volontär arbetar
även med att sälja pins samt dela ut programblad på marknaden. Du svarar också på frågor om Medeltidsveckans evenemang och allmänna frågor
om Visby.
FÖR ATT VOLONTERA SOM MARKNADSVÄRD BEHÖVER DU:
•

Tycka om att prata med besökare och ge information.

•

Gilla att sälja.

•

Ha god lokalkännedom avseende de områden där Medeltidsveckan arrangerar evenemang.

ARBETET SOM MARKNADSVÄRD INNEBÄR:
•

Att informera besökare om Medeltidsveckans evenemang, marknaden och världsarvsstaden Visby.

•

Att svara på ”turistfrågor” (Vi tillhandahåller en broschyr med de vanligaste frågorna samt kartor).

•

Att arbeta dagtid, minst 4 pass á 4 timmar under Veckan.

•

Att arbeta i team om minst 2 personer, aldrig ensam.

•

Att hålla ordning och plocka upp skräp.

•

Att du har ledigt 1-2 dagar under Veckan.

MEDELTIDSVECKAN 4 - 11 AUGUSTI 2019

Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Under 35 år har besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska
dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.

RODDARE

Som roddare jobbar du innan och efter Medeltidsveckan med att bygga upp området kring marknaden tillsammans med övrig personal samt deltar
i nedplockningen efter Veckans slut. Som roddare är du därför ledig under själva Medeltidsveckan.

FÖR ATT VOLONTERA SOM RODDARE BEHÖVER DU:
•

Vara beredd på fysiskt utomhusarbete av varierande karaktär.

•

Vara tillgänglig under 31 juli till 3 augusti samt 12–13 augusti 2019 (6 dagar).

•

Tycka att problemlösning i grupp är roligt.

ATT ARBETA SOM RODDARE INNEBÄR ATT:
•

Du jobbar tillsammans med Medeltidsveckans personal innan och efter Medeltidsveckan med rigg och riv utomhus.

•

Du bor inomhus i skolsal innan campingen öppnar.

•

Ditt arbete är av fysisk karaktär och innebär tunga lyft.

•

Du är ledig under själva Medeltidsveckan.
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RUINVÄRD

Som ruinvärd ser du till att artister och publik trivs i ruinen, håller ordning på bänkar samt flyttar och fyller på våra fackelställ vid behov. Du
städar efter varje uppträdande och hjälper till med köer inför evenemang i ruinen.
FÖR ATT VOLONTERA SOM RUINVÄRD BEHÖVER DU:
•
Vara noggrann och lyhörd.
•

Kunna informera våra besökare.

•

Vara beredd att emellanåt anstränga dig fysiskt (ex. flytta bänkar).

•

Uppskatta ett omväxlande arbete.

ATT ARBETA SOM VOLONTÄR INNEBÄR:
•
Att hålla ordning i ruinen och plocka upp skräp före och efter uppträdanden.
•

Att hantera ”medeltida” köer.

•

Att vara behjälplig samt rodda åt artister.

•

Att fylla på olja i ruinens fackelställ.

•

Att hålla koll på ruinernas utrustningslådor och rapportera om det saknas något till ansvarig gruppledare.

•

Att du har ledigt 1-2 dagar under Veckan.

•

Att du arbetar 4 pass á 4 timmar under Veckan (även kvällstid).
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