Werfpop zoekt een secretaris met pit en power!
Over Werfpop
Werfpop is sinds 1982 het grootste maar vooral het leukste muziekfestival in de Leidse regio. Ooit ontstaan in
het knusse Van der Werfpark, midden in de stad, en nu alweer meer dan 10 jaar op de Grote Weide in
monumentaal stadspark de Leidse Hout. Die verhuizing gaf het festival de mogelijkheid te groeien tot een groot
jaarlijks (pop)muziekfestival met gemiddeld 22.000 bezoekers. Een ding is al die jaren hetzelfde gebleven.
Werfpop wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd door inmiddels 350 vrijwilligers, met hart voor Leiden en
cultuur.
Werfpop anno 2019 is een popfestival waar op meerdere podia vele muzikale acts van lokaal en internationaal
niveau optreden voor een groot en breed publiek. In de afgelopen jaren hebben bands als Kensington, De
Jeugd van Tegenwoordig, The Opposites, Postmen, Suicidal Tendencies, Soulfly, Sepultura en Blaudzun
opgetreden op het podium van Werfpop. Naast het muzikale aanbod, biedt Werfpop ook straattheater,
Werfpopcolleges, kinderactiviteiten en een uitgebreide festivalmarkt. Werfpop wil haar bezoekers een
onvergetelijke dag bezorgen, dit wordt gekenmerkt door de relaxte sfeer gedurende het festival.
Over de organisatie
De organisatie van Werfpop bestaat uit meer dan 350 enthousiaste vrijwillige crewleden, waarvan de meeste al
jaren betrokken zijn bij het festival. Over de jaren heen heeft het festival zich ontwikkeld tot één van de
toonaangevende gratis festivals van Nederland. Het bestuur bestaat uit een kernteam van 12 leden. In dit
kernteam zijn expertises vertegenwoordigd voor de organisatie van het festival. Dit gaat van beveiliging, tot
horeca, en programmering tot marketing. Hiernaast is er een organisatieteam van ongeveer 30 leden. Naar
mate het festival dichterbij komt groeit dit team naar ongeveer 350 crewleden.

BESTUURSSECRETARIS M/V
Wat houdt de rol in?
Ter ondersteuning van de festivalvoorzitter is de secretaris verantwoordelijk voor het voorbereiden en mede
ontwikkelen van het strategisch beleid van het festival. Dit is een prachtige rol voor een prachtig festival! Hij of
zij is mede verantwoordelijk voor de afstemmingen tussen de diverse beleidsterreinen en
organisatieonderdelen. Verder is de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan onderdeel van het werk,
alsmede het gezamenlijk opstellen van het jaarplan en het jaarverslag. De secretaris draagt zorg voor de
consistentie in de beleids- en besluitvormingsprocessen en organiseert de vergaderingen van bestuur,
kernteam en organisatieteam.
Als spin is het web is deze duizendpoot verantwoordelijk voor de voortgang van gemaakte afspraken en het
nakomen van deadlines. Ten slotte is de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie met de
omwonende van het festivalterrein.
Het betreft een functie met een inzet gedurende het gehele jaar, ongeveer 2 uur per week met een
piekperiode met inzet tot gemiddeld 10 uur per week tussen mei en augustus.

Deze functie vereist van jou:
-

HBO werk- denkniveau.
Een juridische dan wel bedrijfskundige achtergrond is een pré.
Accuraat en secuur kunnen werken.
Hij of zij houdt gemakkelijk overzicht over de organisatie en staat in contact met alle beleidsterreinen.
Uitmuntende schriftelijke en verbale vaardigheden.
Organisatorisch sterk
Verder is de secretaris natuurlijk een echte ambassadeur van het festival, al jaren bezoeker en niet
bang om een biertje over zich heen te krijgen.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende en relevante onbezoldigde bestuursfunctie. De perfecte mogelijkheid ervaring op te doen
en/of je netwerk uit te breiden bij een maatschappelijk relevante organisatie. Daarnaast is dit de kans om een
festivalorganisatie te leiden en mede het beleid te vormen. En niet onbelangrijk, het organiseren van een van
de meest toonaangevende gratis festivals van Nederland.

Zijn dit jouw kwaliteiten?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV voor 3 december naar:
vacature@werfpop.nl

Herken je jezelf niet in deze rol?
Werfpop is altijd opzoek naar enthousiaste Crew leden met verschillende expertises. Check de website voor
meer informatie.
Geen interesse om Crew lid te worden?
Kom dan gezellig een biertje drinken tijdens de aankomende editie van Werfpop!

