
JOB ANNONCE 5. marts 2018 
 
Tunø festivals Logistik afdeling søger medarbejdere til Transport, Plads og Hegn. 
 
Transport teamets opgaver. 
Transport teamet består af ca. 25 aktive. Chauffører på fastlandet og på øen, truck-, traktor- og traxa-førere samt en 
god og stabil flok knoklere. 
Transport teamet har mange opgaver. Blandt mange sørger vi for, at logistikken fungerer til og fra øen med gods, 
varer, skurvogne, telt og meget andet. Dette i tæt samarbejde med Tunøfærgens personale. Næsten alt skal jo 
fragtes til og fra øen. 
Transporten på den bilfri ø foregår med traktor og anhænger, i samarbejde med øens beboere. Persontransporten er 
med Traxa, som er en traktor med overdækket anhænger med fastmonterede bænke og kun under selve festivalen.  
Vi "føder" de andre udvalg med varer, gods, materialer, rekvisitter og skurvogne. Udvalget er aktivt fra fredag før 
festivalen og til tirsdag efter. 
Teamet består er flere underteams: Havn, Materiel, Traxa og Ø-bilen. 
Havn tager sig af logistikken på havnen og har ansvaret for varer og gods frem og tilbage i samarbejde med 
Tunøfærgen. 
Materiel taget sig af al transport af gods, skurvogne og grej, før og efter festivalen samt bistår med opsætning og 
nedtagning af hegnet. 
Traxa har ansvaret for transport af musikere og andre VIP-transporter på øen og fungere som navnet dækker, som 
en slags "taxa". 
Ø-bilen er den lastbil der samler rekvisitter og gods op på fastlandet og transporterer det til Tunø og retur igen. 
 
Plads teamets opgaver. 
Plads sørger for at klargøre det indhegnede område med opmåling til, hvor telte skal stå og sikre at følge 
pladstegningens mål.  
Rejsning af stortelt og alle andre telte (undtaget Bodegaen). 
Opstilling af borde og bænke samt gulve. 
Sikre brand- og flugtveje. 
Kontrol af telte under festivalen i forhold til vejr tilstand. 
Nedtagning og sammenpakning. 
 
Hegn teamets opgaver. 
Hegn skal sikre at hegn bliver opsat allerede fra søndag før festivalen, så der er afmærket for gæster, at det er en 
arbejdsplads.  
Hegnet skal opsættes efter de mål der er afsat på pladstegningen og etablering af flugtveje. 
Løbende kontrol af hegnet under hele festivalen og sikre flugtveje. 
Nedtagning, sammenpakning og optælling af grej før returnering, skal først ske mandag efter festivalen. 
 
På logistik arbejder vi på tværs og man kan selvfølgelig have forkærlighed for et bestemt arbejdsområde, men vi 
hjælper til på tværs af vores teams. Vi arbejder i perioden fra lørdag-søndag før festival til tirsdag efter festival. Man 
kan også vælge kun at arbejde under festivalen. 
Hvis du er interesseret, så skriv til logistik@tunofestival.dk og oplys følgende: 
Navn: 
Adresse: 
Mobil nr.: 
eMail: 
T-shirt str.: 
Alder: 
Kørekort/Certifikater: 
 
Du er velkommen til at ringe til formanden for logistik, hvis du har spørgsmål:  Curt Jensen, 25 35 17 02 
Tunø festival – Logistik udvalget 
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