Informatiebrief op- en afbouwmedewerkers
New Wine Zomerconferentie 2019
Kun jij tegen een stootje, houd je van aanpakken en ben je bereid je schouders onder de
New Wine Zomerconferentie te zetten? Dan zijn we op zoek naar jou!
Er zijn in de opbouwweek voorafgaand aan de conferentie veel helpende handen nodig.
Het gaat om de periode van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli 2019.
En als de conferentie voorbij is, is er weer hulp nodig op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli.
Werk 4 of 5 dagen mee aan de op- en afbouw van het terrein! Het gaat om het plaatsen van
hekken, realiseren van kampeervelden, aanleggen van verlichting, watervoorziening, sanitair,
schotten, elektra enzovoorts. Verderop in deze brief lees je daar meer over.
Je kunt je tent of caravan alvast op je plek zetten en voor eten wordt gezorgd. Kom vooral
samen met gemeenteleden of je vrienden.
Meld je aan als medewerker op- en afbouw en geef aan waar je goed in bent. Maakt het je
niet uit en kun je van alles wel wat? Top, ook dan ben je van harte welkom. Na je
aanmelding ontvang je een bevestiging. Wij nemen dan later contact met je op voor de
verdere details. Je hoort dan in welke ploeg je zit, wat er van je verwacht wordt, hoe het zit
met eten en wanneer en hoe je het terrein op kunt komen.
Let op: De minimumleeftijd voor op- en afbouwers is 16 jaar. Neem dichte, sterke, liefst
veiligheidsschoenen mee en ook werkhandschoenen als je die hebt.
Wie of wat hebben we nodig om op en af te bouwen?
Assistent planner
Je helpt tijdens de op- of afbouw (of allebei) met het overzichtelijk houden van de lopende
werkzaamheden en logistiek. Je bent gewend om snel te schakelen en verschillende
processen tegelijk in de gaten te houden.
Gecertificeerde en ervaren heftruckchauffeurs
Het gaat niet alleen om de kleinere heftrucks die vooral ingezet worden voor logistieke
bewegingen en het laden en lossen van materiaal/pallets (± 1 ton), maar ook om
bewegingen met groot materiaal op het terrein (± 3 ton). Veilig werken is belangrijk, dus je
kunt uitstekend met een Prins en/of een Manitou overweg.
Gecertificeerde en ervaren telescoophoogwerkers
Voor een aantal klussen buiten op het terrein zijn hoogwerkers nodig, dat kost behoorlijk
wat tijd en vereist een vakkundige bediening, waarbij veiligheid ook weer van groot belang
is. Certificaat en het hebben van ervaring zijn dan ook verplicht.
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Ploegleiders
Geef jij met plezier leiding aan 4-8 personen en werk je net zo graag zelf mee? Deel jouw
werkervaring dan met ons. We stemmen de werkzaamheden van tevoren met je af en
nemen de planning met je door, zodat je goed geïnformeerd aan de slag kunt met je ploeg.
Je overlegt dagelijks met de teamleiders over de voortgang.
Rijbewijs BE
Allround medewerkers in het bezit van rijbewijs BE zijn zeer welkom, we rijden soms met
zeer grote aanhangers.
Elektra (infra)
Infrastructuur, hoofdverdelers, verdeelkasten, 63A kabels: jij weet waar het om gaat en je
hebt kennis van krachtstroom. Maar ook als je gewoon wilt helpen de spullen uit te rijden en
plaatsen onder leiding van een ervaren elektriciën ben je welkom.
Elektra (inrichting)
Verlichting binnen en buiten aansluiten, kilometers netsnoer, trap op, trap af, nood- en
transparantverlichting, aansluitpunten, terreinverlichting: een enorme klus, maar jij vindt dat
leuk om te doen met een flinke ploeg. Enige kennis van elektra is wenselijk. Bij deze ploeg
wordt ook een hoogwerker ingezet voor de terreinverlichting.
Hekken
Zwaar werk en sterke ruggen gezocht voor het plaatsen van bouwhekken en dranghekken.
Vergeet je veiligheidsschoenen niet. Het gaat om meters maken met groot materieel. Regen
of zon deert je niet.
Sanitair
Aanleg waterpunten en afvoerpunten, aansluiting toilet- en douche units, keukenblokjes, en
dergelijke.
Logistiek
Inrichten van de materiaaltent, uitgifte van materiaal, uitzoeken/verzamelen/verdelen van
materiaal, op tijd klaarzetten en transporteren. Kennis van warehousemanagement is een
pré, logisch nadenken een must. Rijbewijs BE is wenselijk. Ook zijn we op zoek naar
bestuurders met heftruckcertificaten.
Inrichting
Schotten, keukenblokjes, een deel van de inrichting in de tenten. Kortom alles wat op hout
lijkt, geef jij een plek zoals aangegeven op de tekeningen.
Terrein
Het terrein moet worden voorzien van bewegwijzering, de aanrijroute, banners,
plattegronden, programmaborden en palen voor de prikverlichting e.d.
Evenementenorganisatie Jos Dekker
Hulp voor evenementenorganisatie Jos Dekker voor het plaatsen van alle ingehuurde
stoelen, tafels, banken, podiumdelen en aankleding.
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Kampeervelden
Het uitzetten van de kampeerlijnen, de nummering van de velden en de kampeerplekken
moet perfect geregeld worden. Je hebt de gave van ruimtelijke ordening op de vierkante
kilometer.
Data
Assistentie bij het IT gerelateerd materiaal: netwerk aanleggen over het terrein,
beveiligingscamera’s, enzovoorts. Enige ICT-kennis is wel wenselijk. Bij deze ploeg wordt
ook een hoogwerker ingezet.
Facilitair
Boodschappen, schoonhouden sanitair, de ogen op het terrein zijn, water rondbrengen (of
regenpakken…), toegang controleren van het terrein, verwijzingen kunnen geven en verder
van alles en nog wat.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de teamleiders:
Klaas Hakvoort, 06 – 51618341, klaas.hakvoort@new-wine.nl
Jan Pieter Haan, 06 – 45355709, janpieter.haan@new-wine.nl
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