
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM OPGAVERNE I "JUST THE JUICE" 
 
Kære frivillige  
 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i "Just the Juice" på Roskilde Festival 2019. 
 
Da vi har valgt ikke at holde informationsmøde sender vi dig her en række informationer, der vil være nyttige for dig at kende, 
inden du møder på din første vagt: 
 

• Før din første vagt: 
o Afhentning af dit armbånd i Check-In 
o Husk at have dit check-in-kort og billedlegitimation med 

• Dine vagter: 
o Kom i god tid før din vagt … og husk at det kan tage lang tid at komme fra Roskilde Station og nå frem til 

festivalområdet og/eller komme på tværs af festivalområdet. 
o Vær der senest 30 minutter før til din første vagt og 15 minutter før tid på de øvrige vagter. 

• Dine opgaver – efter din første vagt er du ikke i tvivl, men oversigten nedenfor giver lidt indblik: 
o Inden der åbnes på campingområdet: 

 Klargøring af bod 
 Opsætning af medarbejdertelt 
 Modtagelse af varer 
 Klargøring af udstyr 
 Afprøvning af rutiner 

o Når campingområdet er åbnet: 
 Salg (alt kører via kasseapparat og betalingsenhed - vi tager kontantkort, dankort, visa og andre kort + 

MobilePay … og festivalen er kontantløs i år) og udlevering ved skranken 
 Produktion af juicer/smoothies og slushice 

• Klargøring af frugt og grønt 
• Udskæring af frugt og grønt 
• Samling af frugt og grønt til produktion af de forskellige juicer og smoothies  

 Vedligehold og rengøring af udstyr og produktionsområde 
o Når vi lukker: 

 Oprydning 
 Rengøring og pakning af udstyr 
 Nedtagning af medarbejdertelt m.v. 

• Diverse informationer 
o Hygiejne: 

 Hyppig håndvask er vigtig 
 Alle råvarer skal opbevares på paller (både i kølecontainer og inde i boden) … ingen råvarer må sættes 

på gulvet/græsset 
o Pas på dig selv: 

 Der snittes, skæres og arbejdes med udstyr … så pas på dig selv  
o Krav, når du er på vagt: 

 Du er ædru 
 Vi knokler, når vi skal og holder pauser, når vi kan  

o Medarbejdergoder: 
 Når du er på vagt, er der rugbrød og pålæg + en enkelt drikkevare (kildevand eller sodavand - fadøl 

først når din vagt er slut) 
 Når du ikke er på vagt, er du altid velkommen til at komme forbi og hygge i medarbejderteltet - der er 

gratis kaffe og the, opladningsmulighed til mobilen og du kan købe sodavand og fadøl til favorable 
priser 

 Dit medarbejderarmbånd giver dig adgang til et særligt område for frivillige: Volunteer's Village, hvor 
der blandt andet er mulighed for kaffe/the, afslapning med andre frivillige, livekoncerter samt mad til 
gode priser. 
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