
Chauffeur  
Go Short maakt gebruik van een team chauffeurs om gasten en genodigden tijdens het festival
van A naar B te brengen. Dit kunnen zowel ritten naar vliegvelden zijn als korte ritten binnen
Nijmegen. Ook kan het zijn dat je op drukke momenten stand-by moet staan. Als chauffeur ben
je onderdeel van een flexpool, dus voor deze functie is flexibiliteit een vereiste. Naast de reeds
geplande ritten kunnen er ook last-minute ritten bijkomen. Het rooster wordt een week van
tevoren bekend gemaakt. De diensten zullen een combinatie zijn van stand-by staan, lange
en korte ritten.   
   
Het is belangrijk dat je ruime rijervaring hebt, je zeker voelt in het verkeer en de weg kent
in Nijmegen. Daarnaast is ervaring met zowel automaat- als schakelauto’s vereist. We
verwachten ook dat je representatief en punctueel bent, omdat je als chauffeur het
visitekaartje van Go Short bent.   
   
Als chauffeur kom je in contact met mensen uit de filmwereld en ontwikkel je een professionele
werkwijze. Daarnaast vergroot je je sociale vaardigheden.   
   
Werktijden: Zowel voor en na als tijdens het festival.  

 Gastheer/-vrouw  
Als host verwelkom je de gasten en professionals uit de filmwereld en media. Je zorgt ervoor
dat deze groep niks ontbreekt tijdens de borrels en de filmmakersdiners. Jij bent degene die de
gasten op een hartelijke en vriendelijke manier ontvangt, de gastenlijst controleert, erop toeziet
dat alle details kloppen en dat mensen naar hun tafel begeleid worden. Daarnaast zal je
het Industry-team ondersteunen bij de Industry Desk op drukke momenten.   
   
Het is belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst, omdat er veel internationale gasten op
het festival aanwezig zijn. Kennis van andere talen is een pré. Als het je leuk lijkt om in contact
te komen met nationale én internationale professionals uit de filmindustrie en media, dan is
deze functie iets voor jou.   
   
Je werkt in een klein team, dat er samen voor zorgt dat onze gasten perfect worden
ontvangen. Je leert Go Short op een professionele manier te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld
door heldere en duidelijke communicatie. 
   
Werktijden: tijdens het festival, in de ochtend, middag en avond.  

Ik ben gastvrij
MELD JE HIER AAN

https://bit.ly/3IcZvfz


Publieksprijs  
Tijdens het festival wordt er een publieksprijs uitgereikt aan de film die het hoogst scoort onder
de bezoekers. Als publieksprijsvrijwilliger overhandig je de bezoekers bij binnenkomst een
formulier waarop ze de films een cijfer kunnen geven. Na afloop van de voorstelling verzamel je
alle invulformulieren en tel je het totale aantal stemmen. Jij bent dus van essentieel belang voor
het uitreiken van misschien wel de belangrijkste prijs van het festival!  
  
Bij de publieksprijs leer je nauwkeurig te werken. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend
belangrijk dat je integer handelt.  
  
Werktijden: Tijdens het festival, in de ochtend, middag en avond.  

Entreecoördinator   
Als entreecoördinator ben je een belangrijk gezicht van het festival voor het publiek. Je
verwelkomt het publiek, scant kaarten en verwijst mensen door naar de juiste zaal. Je leidt de
publieksstromen in goede banen en communiceert met de zaalmanagers over het begin en
einde van het programma in de zaal. Je kunt door de locatiemanager flexibel ingezet worden
waar je nodig bent.  
  
Bij deze functie is het belangrijk dat je een open uitstraling hebt en op een professionele manier
met het publiek kan communiceren. Als entreecoördinator leer je probleemoplossend denken en
werk je aan je sociale vaardigheden.  
  
LET OP: Naast de vrijwilligersbijeenkomst voorafgaand aan het festival is er nog een
rondleiding door LUX voor zaalmanagers, locatiemanagers en entreecoördinatoren. Het is heel
handig als je hier bij kunt zijn. Datum volgt.  
  
Werktijden: tijdens het festival, in de ochtend, middag en avond.  

Distributieteam 
Ben je niet in de gelegenheid om te helpen tijdens het festival zelf, maar wil je wel graag
meehelpen? Geef je dan op voor het distributieteam! De maand voor het festival zorgt het
distributieteam ervoor dat Go Short voor iedereen zichtbaar is door het verspreiden van flyers
in de binnenstad. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die Go Short promotiemateriaal verspreiden
via distributieroutes in Nijmegen, in de eerste week van maart en de week voor het festival.
Voor het lopen van een distributieroute krijg je entree tot een filmblok tijdens het festival! 
  
Als lid van het distributieteam loop je distributieroutes door het centrum van Nijmegen en
verspreid je posters en flyers. Je zorgt ervoor dat er in zoveel mogelijk cafés of restaurants Go
Short flyers en posters liggen en hangen! 


