
 Platsvärd Side by Side 2020 
 

Arbetsleds av: Produktionskoordinator Karin Samuelson, Deltagarkoordinator Oskar Lindvall 

Arbetsleder: Volontärer 

 

Arbetsuppgifter:  
Som platsvärd på Side by Side ansvarar du för lokalerna och dess utrustning och ser till att 

verksamheten där fungerar bra för deltagare och ledare. I ansvaret ingår att förbereda lokalerna för 

repetitioner eller andra aktiviteter och att återställa dem efter lägret, att ta emot och skicka iväg 

leveranser av olika slag, att välkomna och ta emot deltagare och ledare, ordna med servering av frukt 

och fika under dagarna samt att visa tillrätta och svara på frågor. Du är också lägrets kontaktperson för 

lokalens egen personal. Till din hjälp har du volontärer som du arbetsleder. 
 

Lokaler, datum & tider:  
Side by Side äger rum i flera olika lokaler och vi behöver rekrytera nya platsvärdar till några av dem. 

Omfattningen på uppdraget varierar mellan de olika platserna, mellan ca 40 och 80 timmar under 

perioden 12/6 - 17/6.  

Tiderna varierar under veckan mellan kl 8.00 - 20.00. För några av de mest omfattande uppdragen 

tillkommer introduktionstid någon dag i vecka 23. För alla tillkommer en introduktionsdag onsdag 10/6. 

 

Kvalifikationer:  
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att Side by Side blir en utvecklande och rolig upplevelse för 

varje deltagare. Vi vill gärna att du har tidigare erfarenhet av orkester-/körverksamhet och riggning. Du 

är en ansvarstagande och positiv person som har lätt för att samverka med andra, är bra på att 

organisera och tycker om barn och ungdomar. Erfarenhet av arbete med barn är meriterande. 

 

Ansökan:  
Skicka ditt cv och personliga brev till sidebyside@gso.se. Märk din ansökan med ämnet ”Ansökan 

Platsvärd”. Intervjuer genomförs fortlöpande, så ansök så snart som möjligt, senast 15/3. 
 

Frågor:  
Information om Side by Side hittar du på www.sidebysidegoteborg.se 

Vid frågor angående tjänsten eller Side by Side, maila oss på sidebyside@gso.se 

Göteborgs Symfoniker – en del av 
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