VOLONTÄRER
World Cup Hammarbybacken
För Klubbens medlemmar som är intresserade till att vara volontär under världscupen den 19 februari 2019.
Anmäl dig på länken: http://worldcupstockholm.com/volontarer/
För placering av uppgift återkommer vi med besked längre
fram.
Fokus är att få fler volontärer från Stockholms Alpina
klubbar.
Och kom ihåg att ju fler från resp. klubb som är med får klubben
mer i ersättning.
Även huvudorganisationen skall präglas av personer med
regional anknytning.

VAD GÖR ALLA VOLONTÄRER?
De volontärer som engageras under den alpina världscupen i
Hammarbybacken är ca.140 som placeras i backe, hos media,
som värdar/värdinnor inom service eller logistik/transport.
Hasare/Portvakt
De flesta volontärer används till backe där stora delar av de
som håller bana och backe i trim rekryteras utifrån befintliga
skidkunskaper. Vi behöver bra skidåkare som är vana vid tuffa
underlag. Det kan vara blankis i backen ibland. Här ber vi
klubbarna kolla skidvana hos de som anmäler sig. Normalt sett
vid den här typen av race är backen stenhård med ispartier.
Helst våra avancerade gymnasieungdomar.

Värd
Våra servicevärdar/värdinnor syns i målområdet där de servar
besökarna på läktarna och i målområdet samt ser över så att
rätt person kommer in på rätt område – så kallad
ackrediteringskontroll. Insläpps värdarna slussar alla gäster till
den läktare dom ska och att dom har rätt entre´biljett.
Chaufför
Chaufförer behövs för transport mellan t.ex. Arlanda och
backen/hotell. God bil vana krävs och det är ett 24/7 uppdrag.
Mellan Hotel och backe använder vi golfbilar.
I sekretariatet kan det också behövas kunniga personer för att
allt skall fungera.
Akutgrupp
Det behövs även en akutgrupp som skall vara tillgänglig ett par
veckor innan eventet. Främst preparering av backen med sk.
balkning, hasning och mätning. Kan krävas lite fysisk styrka i en
isig backe.
Säkerhet
Som säkerhetsvakt/ackrediteringsvakt ser du till att endast
personer med rätt ackreditering kommer in i respektive område
på arenan. Att vara artig men att samtidigt kunna stå på sig är
önskvärt för denna arbetsuppgift.
Media
Den som jobbar med media måste vara professionell, artig och
hjälpsam och beredd på att arbeta mot internationella
deadlines. Det kommer också att uppstå pressade situationer
som måste hanteras. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Tidigare erfarenhet av arbete inom media är meriterande.

Utan volontärer inget evenemang!
Vi är så glada att ni är med och med er kunskap och erfarenhet
gör våra tävlingar så lyckade.
Samtliga volontärer kommer att ha enhetlig klädsel vilket delas
ut vid första träffen.
Vi ses
Gunnar Öster
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