Heb je een Leids hart? Ben je een Organisatietalent? En
festivalfanaat? Werfpop zoekt een nieuwe voorzitter!
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 met ongeveer 350 crewleden.

FESTIVAL VOORZITTER M/V
Wat houdt het voorzitterschap in?
De voorzitter van Werfpop heeft een prachtige taak. Hij of zij heeft het leiderschap over Werfpop en bepaald
samen met het bestuur de richting van het festival. De voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt en schakelt
met burgermeester, raadsleden, kern- en organisatieteam en de overige crewleden. Verder onderhoudt hij of
zij de contacten met de verschillende instanties zoals: veiligheidsdiensten, bedrijven, leveranciers,
buurtverenigingen en de gemeente. Maar nog belangrijker: hij of zijn draagt zorg voor een prachtig Leids
festival met meer dan 20.000 bezoekers.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
Dagelijks bestuur
Aansturen kernteam
Strategische richting mede bepalen
Artistieke richting mede bepalen
Eindverantwoordelijk voor de begroting
Bepalen organisatiestructuur
Wat bieden wij jou?
Een springlevende vrijwilligersorganisatie met veel ambitie en passie voor het festival. Een bepalende rol waarin
je zowel creatief als zakelijk kan zijn. De kans om een betekenisvolle invulling te geven in de festivalbranche.

Deze functie vereist van jou:
Flexibiliteit
Creativiteit
Leiderschap
Sterke communicatieve vaardigheden
Ervaring en een netwerk in de festivalbranche
Woon achtend in de Leidse regio en natuurlijk al jaren bezoeker van het festival
Niet bang zijn als er een biertje over je heen gaat
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!

