
Sociaal vaardig 
Niet bang om mensen aan te spreken 
Enthousiast 
Open en vriendelijk; je communiceert helder en makkelijk 

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!    
  
Informatie- en activatieteam  
Als vrijwilliger van het informatie en activatieteam ben je hét gezicht van Go Short. In deze
veelzijdige functie kom je veel in contact met onze bezoekers. Het ene moment ben jij
aanspreekpunt en voorzie je onze bezoekers van informatie over het festival, het programma
en de diverse locaties; het andere moment stap jij op de bezoeker af om ze te vragen hoe zij
het festival ervaren. Je hebt een actieve houding, bent behulpzaam en weet jouw
enthousiasme voor Go Short over te brengen.  

Jij bent: 

Werktijden: tijdens het festival.   

Assistent kassacoördinatie 
Bezoekers van Go Short kopen allemaal een filmkaartje, online óf aan de kassa van LUX. In dat
laatste geval komen ze bij jou uit! Het grootste deel van je dienst verkoop je kaartjes van ons
programma, maar er komt nog meer kijken als kassacoördinator. Zo houd je reserveringen bij,
houd je in de gaten welke voorstellingen bijna uitverkopen, en houd je nauw contact met de
Industry-afdeling over hun (internationale) filmgasten. 

Ik heb graag contact
MELD JE HIER AAN

https://bit.ly/3IcZvfz


Nauwkeurig, klantvriendelijk en stressbestendig 
In staat snel te schakelen. 

Jij bent: 

Voor deze functie vragen we of je een korte motivatie wil schrijven. Ook nodigen we je uit bij
ons op kantoor voor een kort gesprek over jou en de functie. Daarnaast willen we ook graag
één of twee inwerkdagen bij Go Short en LUX inplannen, zodat je voor het festival al bekend
kan raken met het kassasysteem. Je krijgt dus echt verantwoordelijkheid, ziet en spreekt veel
gasten en bezoekers van het festival en krijgt ook een passende vergoeding voor al je harde
werk. 
 
Werktijden: voor en tijdens het festival, ’s middags en/of ’s avonds (in overleg). 

Assertief en sociaal vaardig.  
In staat in het Engels te communiceren met bezoekers 
 Flexibel en zelfstandig werkend 

Publieksbegeleider Specials  
Zoals het een goed festival betaamt, heeft ook Go Short een uitgebreide randprogrammering.
Als publieksbegeleider word jij ingezet om onze randprogrammering in goede banen te leiden.
Dit houdt in dat je voor bezoekers het eerste aanspreekpunt bent en ter plekke kaartjes
verkoopt/controleert. Het kan ook betekenen dat je helpt bij de opbouw van een speciaal
event, helpt met het uitgeven van VR-brillen of kaartjes controleert bij filmvertoningen in een
container. De precieze invulling van het randprogramma wordt in de aanloop naar het festival
duidelijk. Hou jij van een uitdaging en van variatie? Dan is deze functie iets voor jou!  

Jij bent:  

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

Zaalmanager  
Als zaalmanager ben je de gastheer of –vrouw van een bioscoopzaal en draag jij de
verantwoordelijkheid voor deze zaal. Je controleert de kaartjes bij de ingang en bent het eerste
aanspreekpunt voor bezoekers in de zaal. Tijdens de film houd je in samenwerking met de
operateur en locatie manager het verloop van het programma in de gaten en zorg je voor een
aangename filmervaring in de zaal. Denk hierbij aan zaken als het controleren of het geluid niet
te hard staat en of het niet te warm is in de zaal. Na de voorstelling lever je de zaal
weer filmklaar op voor de volgende bezoekers. In deze functie leer je goed samenwerken. Je
doet ervaring op in kwaliteits- en ervaringsbeheer; jij zorgt ervoor dat de mensen het zo prettig
mogelijk hebben in de zaal.  

Als kassacoördinator sta je in contact met alle afdelingen van Go Short, en ben je de spil
tussen Go Short en LUX. Je bent perfect voor deze functie als je nauwkeurig bent,
klantvriendelijk, stressbestendig en snel kan schakelen. Je werkt samen met Hoofd Kassa,
waarmee je je diensten afwisselt. 



Goed met kinderen; je kijkt door de ogen van onze jongste bezoekers naar het festival 
Vrolijk en enthousiast 

Educatiemedewerker 
 Speciaal voor de jongste bezoekers van Go Short worden er tijdens het festival diverse
activiteiten georganiseerd. Zo zijn er schoolvoorstellingen, filmblokken voor kinderen en hun
ouders met een workshop en vertoningen voor een jongerenjury. Als educatiemedewerker bied
je ondersteuning tijdens de familieworkshops of help je de schoolvoorstellingen in goede banen
te leiden als zaalwacht. Vind jij het leuk om met kinderen en jongeren te werken? En heb je
wellicht al ervaring met het begeleiden van educatieve activiteiten? Dan is dit de functie voor
jou! 
 
Jij bent: 

 

Werktijden: tijdens het festival, voornamelijk in de ochtend

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.  

Assertief 
In staat te multitasken
Graag verantwoordelijkheid 
In staat om een link te zijn tussen de locatiemanagers en de operateur
Duidelijk en punctueel 

Jij bent: 


