
 

 

ARBEIDSOMRA ̊DER – PALMESUS 2018 
  
AKKREDITERING 
Arbeidsplassen vil være i resepsjonsomra ̊det pa ̊Scandic Bystranda, og vi ha ̊ndterer utlevering av 
adgangsban̊d til sponsorer, presse og gjester. Man arbeider etter et sett med klare instrukser og 
rutiner som det er viktig at man følger. Her ma ̊ man være nøyaktig, høflig og bestemt, samt ha et 
glimt i øye og møte alle med et smil. Om du vet hva som er opp/ned pa ̊ en datamaskin sa ̊ er dette 
fint, men ikke et krav da opplæring vil bli gjort. Det er ogsa ̊ mulig at man vil fa ̊oppgaver av kortere 
varighet andre steder pa ̊ strandfesten.   
 
BAR 
I baren besta ̊r arbeidsoppgavene i a ̊skjenke drikke, selge drikke, rydde, vaske, supplere varer, 
passe pa ̊ at ingen blir overstadig beruset. Det er et forrykende tempo, spesielt om kvelden, så ef-
fektivitet og et glimt i øyet er å ønske! Det er også lov a ̊ synge, danse og le mens man jobber. 
  
MILJØ 
A ̊ jobbe i miljøgruppen er en super oppgave om man ønsker a ̊ fa ̊ med seg mest mulig av konser-
tene, samt være en del av publikummet! Oppgavene besta ̊r rett og slett i å plukke søppel, samt å 
passe pa ̊ at folk har det bra. Man trenger ikke a ̊ bekymre seg for toalettene – vi har egne folk som 
tar seg av dem. 
  
TRANSPORT 
Som sja ̊før skal man laste, kjøre og levere utstyr til festivalomra ̊det. Sertifikat ma ̊ fremvises ved 
første arbeidsdag. Palmesus har et stort behov for personer med sertifikat for store kjøretøy og 
truck. Melder man seg pa ̊ transport, ma ̊man velge minimum to skift. 
  
BONG 
Som bongselgere selger man mat -og drikkebonger til festivalgjestene før de entrer festiva-
lområdet, eller på selve området. Man han̊dterer kasseapparat og kortterminal med et smil. 
  
BA ̊NDPA ̊SETTING 
Inne i Aquarama veksler Palmesus sine gjester inn billett til ban̊d, her trenger Palmesus blide og 
hyggelige verter. 
  
RUNNER 
En runner er en fleksibel problemløser som blir satt til flere ulike oppgaver under festivalen. De vik-
tigste egenskapene til en runner er allsidighet, kvikk i oppfattelsen, multitasking og kunne ta ut-
fordringer pa ̊ strak arm. Mobiltelefon ma ̊ medbringes under arrangementet slik at ledere kan ringe 
og kalle pa ̊runneren ved behov. 
  
TRIVSELSVAKT 
De viktigste oppgavene som trivselvakt er a ̊ hindre festivalpublikummet i a ̊ta med seg ulovlige 
gjenstander inn pa ̊ festivalarenaen, sjekke at alle har billett, passe pa ̊ at ingen blir overstadig beru-
set, overva ̊ke diverse innganger og sørge for at alle koser seg. 
  
OPPRIGG 
For a ̊ være med a ̊ klargjøre festivalen kreves fysiske egenskaper som styrke og utholdenhet. Det 
er mye som skal flyttes, bygges og rigges. Melder man seg pa ̊ opprigg, ma ̊ man velge minimum to 
skift i forkant av Palmesus. Det er mye fysisk arbeid så hvis man har fysiske utfordringer, skader 
eller vond rygg anbefales det ikke å søke på rigg.  
  
SCENERIGG 
Som scenerigger skal du være med a ̊bygge opp a ̊rets scene. Er du med de første dagene vil du 
bygge scenen fra grunnen av. Det er viktig at du er i god fysisk form, stor og sterk, og flink til a ̊ ta i 



 

 

mot instruksjoner være seg scenerigg og sikkerhet. Melder man seg pa ̊ scenerigg, ma ̊ man velge 
minimum to skift i forkant av Palmesus.  
Det er mye fysisk arbeid, så hvis man har fysiske utfordringer, skader eller vond rygg anbefales det 
ikke å søke på scenerigg. 
 
  
KLUBB 
Som frivillig pa ̊ klubb får man som arbeidsoppgaver å ta penger/stempel i døra, dekor, og runner-
arbeid. Melder man seg pa ̊ klubb, ma ̊man velge minimum to skift.  
 
  
SOLSKINNS-PATRULJEN 
Kaffe? Te? Solkrem? En klem? I solskinnspatruljen sørger vi for at alle de fantastiske folkene som 
jobber med Palmesus får i seg nok energi og drikke, og ikke minst godt humør! Vi frakter alt i en 
fargerik tralle rundt omkring på området i et eget team. Du vil både se oss, og høre oss på lang 
vei. Våre frivillige gjør en kjempeinnsats, og solskinnspatruljen skal sørge for at alle som er på jobb 
skal få en så fin opplevelse som mulig! 
 
 
CATERING 
Dette er en eksklusiv liten gruppe som sørger for påfyll av energi til de hardtarbeidende frivillige.  
Her får man mange smil og gleder mange mager, man serverer varmmat til lunsj og middag og el-
lers holder orden på brødmat og resten av mat-teltet. 
I løpet av opprigg,under selve strandfesten og på nedrigg serverer vi flere tusen mennesker! 
 
  
SPONSORFEST - RIGG OG RYDD 
Sponsoravdelingen trenger hjelp til a ̊ rigge opp og ned til sponsorfest, hjelpe med rydd og vask un-
der og etter. Dette forega ̊r ikke pa ̊ Palmesus sitt omra ̊de, men man fa ̊r skyss til og fra.  
  
BACKSTAGE - RIGG 
Her skal man hjelpe til å rigge og klargjøre backstageavdelingen. Man må være fysisk sterk for her 
skal man bære sofaer, stoler, lamper og diverse ting som trengs på avdelingen. Effektivitet og godt 
humør ønskes!  
  
PALMESUS HOTELL 
kommer 
 
Greit a ̊ vite: 
SUPERFRIVILLIG 
En superfrivillig er en person som velger a ̊ jobbe BA ̊DE fredag og lørdag under Palmesus. En slik 
frivillig fa ̊r ikke benyttet sitt gratis festpass (fredag og lørdag). Den frivillige kan da gi bort sitt pass 
til en venn. Palmesus er ekstra takknemlig for de superfrivillige da de er en stor ressurs spesielt pa ̊ 
lørdagen da de allerede har vært gjennom en festdag og kan oppgavene sine til fingerspissene. 
Det oppfordres at superfrivillige tar godt vare pa ̊ andre frivillige og sørger for god opplæring og at 
ingen jobber alene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


