Har du lyst til at være en del af Kulturhavnens sekretariatet

Kulturhavn Gilleleje er Nordkystens nye samlingssted for kunst og kultur. Kulturhavnen danner rammen om
Gilleleje bibliotek, Gilleleje Bio, spisestedet Bolværket, Mezzaninen, Kulturbroen og Galleriet. De mange
kulturaktiviteter drives af mere end 220 engagerede frivillige inden for film, musik, udstillinger, debat og
andre events.
Som frivillig i kulturhavnen er du med til, at give borgere og turister i Gilleleje gode oplevelser hele året. Din
tid og dit engagement har stor betydning for, at kulturhavnen er et attraktivt kulturmødested
Vil du være en del af det team, der hjælper med at koordinere de mange frivilligaktiviteter og bistår
tovholderne med at koordinere de mange aktiviteter? Vi tilbyder et aktivt miljø, hvor der er højt til loftet og
mulighed for at møde en masse engagerede mennesker.
Sekretariatet understøtter det frivillige arbejde i dagligdagen og udfører en række administrative opgaver,
der skal til i et aktivt kulturhus. Det drejer sig f.eks. om at være med til at holde styr på de mange forskellige
aktiviteter og ajourføre vores fælles aktivitetskalender.
Om dig
•
•
•
•

Du har lyst til at gøre en forskel for Gilleleje, kulturhavnen og de i forvejen 200 frivillige
Du er struktureret og god til at bevare overblikket
Du holder humøret højt selv om der er travlhed
Du kan engagere dig 3-4 timer om ugen, hvor flere opgaver kan løses hjemmefra

Du får
•
•
•
•
•

Et godt og bredt netværk i lokalmiljøet, hvor mange kompetencer mødes
Viden om sammenspillet mellem mange fagområder, og koordinering af disse
Viden om forskelligheden og styrkerne i forskellige personligheder og aldre
Et CV, der både illustrerer hjerte i frivilligt arbejde og forståelse for det bredde samspil
Te, Kaffe, Klap på skulderen, Grin, Indsigt og liv i Gilleje

Send din ansøgning, hvor du fortæller lidt om hvorfor du gerne vil være med i vores team, og hvordan du
mener du kan bidrage. Du kan sende din motivation i mail til daglig leder Frederikke Strand på
info@kulturhavngilleleje.dk. Vi tager en samtale med dem, vi mener passer godt ind i gruppen.

