Zin om bij te verdienen ?
Word medewerker op GRASPOP FESTIVAL 2022 in Dessel !
Melis-Events uit Dessel (www.melis-events.be) zoekt nog helpende handen voor de
catering -en foodstanden op woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17, zaterdag 18,
zondag 19 en maandag 20 juni.
Beste Vereniging,
Door de inflatie en de almaar stijgende levensduurte zijn heel wat mensen op zoek
naar een extra inkomen. Heel veel mensen weten niet dat ze dat extra inkomen ook
kunnen verdienen op een festival of evenement dicht bij waar ze zelf wonen.
Ongetwijfeld zijn er ook leden van jullie vereniging die die welgekomen extra €’s willen
bijverdienen op één van de grootste Belgische muziekfestivals. Wat is er leuker dan
samen met vrienden of familie te werken op de tofste festivals en evenementen.
Voor dames of heren, jongens of meisjes die geen schrik hebben van werken, die
altijd blijven lachen en de sfeer erin kunnen houden en die kunnen genieten van een
toffe bijbaan in de leukste branche .… hebben wij altijd plaats.
Wij zoeken zowel gemotiveerde studenten, flexi medewerkers als arbeiders. Ook
mensen die in hun pensioen zitten, kunnen via een flexi job op Graspop voordelig
bijverdienen en zo genieten van een extra inkomen. Een flexi-loon is vrij van
belastingen. Het brutoloon is dus gelijk aan het nettoloon. Als flexi-job werknemer
bouw je bovendien sociale rechten (pensioen, vakantie en werkloosheidsuitkering…)
op. Zeker de moeite waard in tijden waarin alles duurder en duurder wordt.
Hoe ziet het takenpakket eruit op Graspop ?
Je werkt bij de foodpunten en cateringstanden op Graspop. Je bent het uithangbord
van Melis Events tijdens het Graspop festival en met jouw enthousiasme, ijver en
vriendelijkheid help je mee aan het creëren van een onvergetelijk festival voor de
bezoekers.
Je helpt mee met het bereiden van kleine gerechtjes zoals frietjes, hamburgers,
snacks, pasta, pizza, ontbijt, etc.., . Je bedient de festivalbezoeker die honger heeft
aan de togen en je ontvangt de bonnen in ruil. Je kan volgens de juiste hygiënische
regels werken, je ziet werk en je hebt een boon voor orde en netheid.

Het festival zelf start op donderdag 16 juni en eindigt op zondag 19 juni.
Maandagochtend 20 juni verzorgen wij nog het ontbijt voor de campingbezoekers.
Wij zoeken medewerkers vanaf dinsdag 14 juni tem maandag 20 juni. Voor de hele
periode, of voor minimum 2, maar graag voor meerdere dagen.
HOE KRIJG JE ZO’N TOFFE JOB OP GRASPOP TE PAKKEN ?
Het enige wat je hoeft te doen is op de website van Melis Events een formulier invullen.
Je meld je online aan via de website www.melis-events.be , je klikt op “vacatures”
en daarna op “Medewerker Graspop 2022” en je registreert je online. Heel
gemakkelijk en het neemt niet meer dan 2 minuten van je tijd. Mocht je toch hulp
nodig hebben om je te registreren, dan staan we graag voor je klaar.
Na je online registratie krijg je van ons een bevestigingsmail.
Dat je je agenda leeg houdt tijdens Graspop spreekt natuurlijk voor zich.
Voor medewerkers die verder dan 20 km van Dessel wonen en meerdere dagen willen
werken, is er een mogelijkheid om te overnachten op de medewerkerscamping
(naast de festivalweide).
Hop, waar wacht je op?!
Wij verwelkomen je graag op Graspop 2022.

Ook als je op andere evenementen of festivals wil bijverdienen, kan dat bij MelisEvents. Wij hebben momenteel heel wat vacatures. Zowel in de cateringstanden
maar ook als festival opbouwer en/of afbreker, bevoorrader, technische of logistieke
medewerker. Wie er behoefte aan heeft kan zelfs ieder weekend bij ons komen
werken. Minder kan ook natuurlijk. Jij kiest zelf op welk event of festival je wil werken.
Je bent altijd omringd door een groep van enthousiaste collega’s en bezoekers en je
kan gratis mee naar de festivals en evenementen om geld te verdienen in plaats van
uit te geven .
Voor Graspop kan je je online registreren (zie hierboven). Mocht je ook op andere
festivals of evenementen willen werken, dan kan je je aanmelden door te mailen naar
personeel@melis-events.be. Wij staan je graag te woord mocht je vragen hebben.

Wij kunnen jouw extra handen goed gebruiken en jij kan op een plezante manier heel
wat extra €’s verdienen. Win-Win ! We horen graag van je.
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