Volontärsbeskrivningar
ARENA Uddevalla Sim Open hade premiär 2013, en högkvalitativ tävling i försök och
final och det blev succé! I år satsar vi på att göra det ännu bättre. Detta är mycket tack
vare våra fantastiska volontärer där många gör ett otroligt jobb. Förra årets tävling blev
en oförglömlig helg, stor erfarenhet, bra kontakter och en fantastisk gemenskap.
Till ARENA Uddevalla Sim Open behöver vi som vanligt glada, sim intresserade och
engagerade funktionärer som vill vara med och ta hand om våra simmare, besökare på
bästa sätt. Dagarna kan bli långa men det brukar vägas upp med den stora gemenskap
volontärer/funktionärerna emellan.
Arbetstiderna beror på vilken uppgift du har. Att arbeta under ARENA Uddevalla Sim
Open är ett ideellt åtagande. Det du får av oss är, förutom uppleva årets simfest, mat
och fika när du arbetar, titta på simningen så mycket du vill under din lediga tid. Det
kommer att anordnas en fest för alla volontärer i oktober (åldersgräns 18-år) där vi
umgås under trevliga former.
Välkomna till en rolig helg!
Här ser du alla funktioner du kan söka. Läs beskrivningar och se vilken som passar bäst
in på dig både när det gäller ålder och funktion. Den funktion du blir tilldelad blir självklart
din huvuduppgift under helgen men du ska vara beredd på att ställa upp för dina
kollegor under tävlingstiden och hjälpa till på andra positioner om det behövs. Detta gör
att du får lära dig mer och får ett bredare perspektiv av evenemanget.
Sammanhållningen blir bättre och du har större chans att träffa ännu fler vänner Är det
ändå så att du vill hjälpa till under helgen men inte kan hitta någon uppgift i vår lista så
hör du bara av dig på mail till ing-marie@uddevallasim.se

Informationsdisk
Din uppgift är att se till att alla simmare, funktionärer, tränare, VIP-gäster, journalister
och sponsorer får den information som de är berättigade till på ett smidigt sätt. I och
med denna tjänst är du första kontakten till tävlingen för många och du bör vara
representativ, stresstålig och noggrann. Det är en rolig tjänst där du träffar mycket folk i
sim branschen, allt från simmare, tränare till VIP-inbjudna gäster. Tjänsten kräver att du
kan starta fredag 8/9 då det är förberedelser med planera information.
Ålder minst 18 år.

Funktionär/Tränar serveringen
Uppdraget passar för dig som tycker om att arbeta med mat och möta hela
personalstyrkan. Du är stresstålig, tycker om att jobba mycket och är inte rädd för att ta
i. Du förbereder fika och lunch med allt vad det innebär. Du har koll på vilka som äter
och ser till så det är snyggt och rent och framdukat när det är tid för mat.

Frukost servering
Serverar frukost till de simklubbar som beställt detta antingen i simhallen eller Folkets
hus. För den morgonpigge c:a start 05.45

Middags servering
Serverar middag (efter tävlingens slut) till de klubbar som beställt detta antingen i
simhallen eller Folkets hus.

Callroom
Uppdraget passar dig som är stresstålig, goda ledaregenskaper samt att du är
ordningsam.
Callroom är den plats simmarna samlas på inför finalheaten.

Alltiallo
Du hjälper till med allt som behövs, bl.a. hjälpa till med uppbyggnaden av arenan. Som
alltiallo jobbar du nära evenemanget och får stor erfarenhet hur allting byggs upp samt
att du är med under nerriggningen. Ålder minst 16 år.

Simshop
Uppdraget innebär att du arbetar i simshopen där det säljs simkläder, utrustning m.m.

Cafe
Assistera ordinarie personal.

Prisutdelning
Uppdraget innebär att du hjälper till med att packa priser inför tävlingen och även vid
prisutdelningen på finalpassen.

Resultatlistor
Uppdraget innebär att du jobbar nära Sekretariatet, tejpar upp resultaten på den utvalda
vägg som bestäms av tävlingsledningen

Anmäler dig gör du via länk på hemsidan!

