
Hardwerkend 
Niet bang voor een beetje zweet op je rug 
Ervaren met het opbouwen van festivals of hebt technische kennis (niet verplicht)

Berry's Bouwploeg 
Ben jij een handige Harry die een hamer kan hanteren, die van aanpakken weet en die er niet
voor terugdeinst zich in het zweet te werken? Ben je benieuwd hoe een festival opgebouwd
wordt en wat daarvoor moet gebeuren? Niet bang om je handen uit de mouwen te steken en
locaties in te richten? Dan kunnen we jou perfect gebruiken tijdens de op- en afbouw van het
festival en tijdens het festival voor diverse klussen. Ook als je twee linkerhanden hebt, maar het
fijn vindt om lekker hard te werken, zijn we op zoek naar jou! Zo krijg je een uniek kijkje achter
de schermen van wat er allemaal bij een festival als Go Short komt kijken. 
 
Jij bent: 

 
Werktijden: Vooral tijdens de op- en afbouw, soms tijdens het festival, in de ochtend,
middag en avond. 

Operateur 
Als operateur ben je verantwoordelijk voor het draaien van de films in LUX. Je zorgt ervoor dat
de films op het juiste moment starten, dat de lichten in de zaal aan en uit gaan en dat
microfoons op de juiste momenten ingeschakeld worden. Daarvoor communiceer je snel en
helder met de zaalwacht en locatiemanager. Operateurs zijn onmisbaar voor Go short; zonder
hen geen film en dus geen Go Short. In de loop der jaren is er een hecht en vast team
ontstaan, maar deze groep breiden we graag uit met andere (ervaren) operateurs. Lijkt het je
interessant om dit team te versterken, meld je dan aan! 
   
Ervaring is niet vereist voor deze functie (maar wel een pré); wij verzorgen
een verplichte instructietraining voorafgaand aan Go Short. Indien je je voor de eerste keer
aanmeldt, vragen we je in het aanmeldformulier kort toe te lichten waarom je operateur wil
worden. 

Ik ben handig
MELD JE HIER AAN

https://bit.ly/3IcZvfz


Technisch sterk of je bent in staat snel te leren 
Verantwoordelijk 
Communicatief sterk 

Jij bent: 

   
Werktijden: tijdens het festival, in de ochtend, middag en vooral avond.


