Інформація для асистентів фестивалю
Асистенти фестивалю є серцебиттям фестивалю та відіграють
важливу роль у забезпеченні роботи з глядачами на кожній локації,
що працюють разом, як годинниковий механізм, і відповідають за
логістику фестивалю по всьому місту.

Як асистент фестивалю ви будете частиною нашої волонтерської
команди по роботі з глядачами. Асистенти фестивалю працюють на
різних майданчиках від обіду до пізнього вечора. Ви будете продавати
квитки на вистави в касах на кожному майданчику і обов’язково матимете
можливість подивитися вистави. Ми шукаємо активних, енергійних,
креативних, організованих та відповідальних людей, щоб бути
обличчями нашого фестивалю в якості асистентів на майданчиках та

волонтерів вуличної команди, щоб промотувати фестиваль,
організовувати роботу на локаціях, продавати квитки та вести
підрахунок коштів, якісно надавати послуги пов’язані з глядачами,
допомагати театральним трупам з усього світу.
КОЛИ?
Фестиваль 2022 року проходить з понеділка 26 вересня по суботу 1 жовтня 2022
року.

Кого ми шукаємо?
● Люди,що зацікавлені в креативності та мистецтві, що мають ентузіазм та
проактивне ставлення
● Люди легкі в спілкуванні, що мають проактивний підхід до вирішення задач
● Люди спокійні, терплячі та організовані для забезпечення точного ведення
обліку, ефективного виконання завдань та забезпечення потреб на
майданчиках
● Люди дипломатичні та креативні, що мають конструктивне мислення та
вміють знаходити рішення проблем швидко і безпечно без шкоди для
репутації Празького Фрінджу.
● Люди з відмінними навичками таймменеджменту та розумінням
пріоритетності завдань при роботі над тим забезпеченням дотримання
розкладу фестивалю
● Люди з відмінними навичками командної роботи та міжособистісного
спілкування, щоб налагоджувати хороші робочі стосунки з
колегами-асистентами, техніками на майданчиках, місцевим персоналом та
приїжджими театральними трупами
● Люди достатньо впевнені, щоб працювати самостійно та прийняти на себе
обов'язки на локаціях фестивалю

Основні обов'язки:
● Якісно та ввічливо зустрічатися та вітати глядачів, бути ознайомленим з
кожним місцем проведення (кафе, аварійні виходи, туалети тощо), а також
надавати поради та рекомендації щодо подій фестивалю дружньо та
ефективно
●

Працювати з менеджерами вуличних команд над брендуванням та
прикрашанням майданчиків Фрінджу плакатами та флаєрами

● Забезпечити ефективне та ввічливе касове обслуговування в театральному
фойє для глядачів, які купують квитки
● Перевіряти квитки на вході до театру та вести точний підрахунок людей у місці
проведення заходу
●

Правильно користуватися касовими системами, водячи точний облік всіх
продажів.

● Оперативно очистити театр від глядачів між виставами та переконатися, що
він охайний та готовий до наступної вистави
● Бути на зв’язку з техніком на місці проведення та вести комунікацію щодо
конкретних вимог до початку кожного шоу
●

Проконтролювати щоб усі майданчики були акуратно та повністю
укомплектовані плакатами, флаєрами, програмами тощо.

●

Підтримувати зв'язок з приїжджими трупами, щоб забезпечити наявність їх
друкованих матеріалів на всіх майданчиках

●

Прибирати друковану продукцію, коли глядачі залишають місця проведення
вистав

Будь ласка:
● Майте на увазі, що це волонтерська посада. Якщо ви не живете в Празі,
Празький Фріндж не надає проживання або оплату проїзду до Праги на
фестивальний період
●

Повідомте співробітників фестивалю якомога раніше, якщо ви не можете бути
присутніми через хворобу.

●

Носіть свою футболку празького фестивалю Фріндж весь час коли
волонтерите для нас.

●

Приїжджайте вчасно і в повній готовності до виконувати свої обов'язків.
Вживання алкоголю або будь яких інших заборонених речовин під час
фестивалю не толеруються.

●

Відвідайте обов'язковий тренінг перед фестивалем

● Відвідуйте та долучайтеся до de-brief фестивалю
●

РОЗВАЖАЙТЕСЯ!!!

