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Leuk dat je wilt werken bij Work At Events! Hieronder vind je de algemene
voorwaarden en informatie over wat Work At Events van jou verwacht en wat jij
van Work At Events kunt verwachten.

Onze visie
De visie van Work At Events is eigenlijk simpel: Een leuke tijd hebben in
combinatie met werken op de meest fantastische festivals door heel Nederland!
Een festival waar we met z’n allen vol trots zorgen dat duizenden bezoekers de
tijd van hun leven hebben. Waar festivalbezoekers niet lang hoeven te wachten
en service en kwaliteit voorop staat.
Om dit te realiseren wordt er gewerkt met ervaren barteams welke de eigen
bartraining gevolgd hebben en onder leiding van onze vaste barhoofden. Op
deze trainingen wordt je alles uitgelegd en wordt er getapt in een realistische
baropstelling.
Work At Events streeft ernaar om een vast hecht team samen te stellen waarin
we een team creëren wat voor elkaar klaar staat en trots is op hun bar. Dit
resulteert in de gewenste uitstraling en kwaliteit.

Werkzaamheden
Omdat de werkuren op festivals kunnen oplopen tot 10-12 uur per dag is het de
bedoeling dat je naar de festivals gaat om hard te willen werken maar zeker ook
om te genieten van de ervaring en gezelligheid van het festival, maar dan
uiteraard wel vanuit achter de bar. Ook is het soms mogelijk dat je
werkzaamheden zal verrichten zoals ticket scan medewerker, kassamedewerker,
service medewerker of andere evenement gerelateerde werkzaamheden.

Loon
Work At Events werkt met een all-in salaris per leeftijd. Als je precies wilt weten
wat het all-in salaris voor jou leeftijd is neem dan contact op met onze planner
of bekijk je contract.
Let op! Misschien kun je geen loonheffing toepassen en moet je meer belasting
betalen over je loon. In elk geval geef je aan het eind van het jaar je gegevens op
bij de belastingaangifte, zodat je een deel van je geld kunt terug vragen. Meer
info vind je op de site van de Belastingdienst.
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Nadat je bij Work At Events bent ingeschreven, ontvang je digitaal een contract
van ons. Je ondertekent deze en stuurt het digitaal terug via de app. Middels je
digitale inschrijving bij Work At Events ontvangt Work At Events de voor- en
achterkant van je ID. Zodra Work At Events een ondertekent contract en een ID
voor- en achterkant van jou binnen heeft; en jouw uren van het festival bekend
zijn, wordt je uitbetaald.
Wil jij werken bij Work At Events, maar je hebt geen Nederlandse nationaliteit?
Dat kan! Enkel als je een Nederlands Burgerservicenummer hebt, want dan
kunnen we je daadwerkelijk uitbetalen.
Gewerkte uren
Je krijgt de uren uitbetaald die je werkelijk hebt gemaakt. Er wordt dus niet
gekeken naar geplande uren. Je rooster is een vooraf gemaakte planning en kan
tijdens het festival zelf wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
Uitbetaling
Alle uitbetalingen worden pas verricht als Work At Events alle benodigde
documenten van een medewerker ontvangen heeft. Mochten de benodigde
documenten voorafgaand aan een festival toch incompleet zijn, dan geldt een
ontvangsttermijn van 2 weken na de laatste festivaldag. Dit houdt in: binnen
deze 2 weken moet Work At Events alle benodigde documenten ontvangen van
de medewerker. Na deze 2 weken vervallen de uren en daarmee de uitbetaling.
Dit omdat Work At Events 4 weken na een festival het volledige project moet
afronden en opleveren.
Betalingstermijn
Na ontvangst van alle nodige documenten, geldt een betalingstermijn van
maximaal 6 weken. Work At Events betaald elke 10e van de eerstvolgende
maand uit, dus als je gewerkt hebt in januari betaald Work At Events 10 februari
je salaris uit.
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Eten en drinken
Alle medewerkers krijgen in overleg lunch en diner. Frisdrank, water en soms
koffie en thee tijdens de werkuren altijd beschikbaar. Vooraf in de briefing wordt
aangegeven welke maaltijden worden verstrekt ter tijden van het festival. Als je
een grote eter bent raden wij altijd aan om zelf ook nog een snack mee te
nemen.

Camping
Bij sommige meerdaagse festivals is er een gratis medewerkers camping met
sanitaire voorzieningen waar je een tent kunt neerzetten.
Let op! Doe geen verkeerde aanname en ga er niet zomaar vanuit dat elk festival
een overnachting optie biedt. Ga er eerder vanuit dat dit er niet is.

Beschikbaarheid
Je dient alle festivaldagen beschikbaar te zijn wanneer je je aanmeld om te
werken. Houdt hierbij rekening dat je een uur eerder op het terrein aanwezig
moet zijn dan dat je werkshift begint. Tip: Houdt elke dag geheel vrij.
Voorkom boetes en meld je minimaal 7 dagen van te voren af als je om wat
voor reden ook niet meer beschikbaar bent.

Vervoer
In de regel kom je gezamenlijk met vervoer met je collega’s, Work At Events
maakt rijschema’s voorafgaand aan het evenement zodat duidelijk is op welke
wijze je wordt verwacht naar het festival toe te komen. Dit wordt kenbaar
gemaakt per festival. Reiskosten worden in de regel vergoed maar gaan altijd in
overleg met de planning.

Inschrijven
Op www.workatevents.nl/inschrijven kun je je inschrijven als barmedewerker
voor onze festivals. Al wordt elke inschrijving gewaardeerd, een inschrijving is
helaas geen garantie van werken. Als je je al eens eerder hebt ingeschreven, dan
ontvang je een unieke link die je toegang geeft tot de WhatsApp. Groep waarin

EVENT WORKS GROUP B.V. 2020

!4

alle nieuwe festivals gecommuniceerd worden. Met een nieuw festival wordt
zowel een nieuw festival als een nieuwe editie van een bestaand festival bedoelt.

De selectie
Aan de hand van een selectie kun je aangenomen of afgewezen worden per
festival. De selectie gaat als volgt:
1. Personeel van voorgaande jaren
2. Overige inschrijvingen (moment van aanmelding/werkervaring/loting)

Social media
Blijf ook op de hoogte via onze social media platforms.
Instagram “Work_At_Events”
Facebook “ Work At Events” & ’Event Works Group’

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar info@event-works.nl.
Ook kan je altijd contact opnemen met onze planning via 06-30013910.
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