Ringe Biograf søger
frivillige til cafe og billetsalg
- frivillig i en hyggelig atmosfære
Ringe Bio er en forening, som driver Ringe biograf. Biografen drives udelukkende
af frivillige.
Der vises film hver dag undtagen det meste af skolernes sommerferie og nogle
dage omkring jul og nytår. Vi viser et bredt udsnit af film og har arrangementer for
såvel børn, unge, forældre på barsel, voksne og seniorer. Vi har både offentlige
arrangementer og private lukkede arrangementer.
Med biografens omfattende renovering i 2016, har vi nu mulighed for at tilbyde
en flot og smagfuldt indrettet sal med optimal billed- og lydkvalitet, hvilket vi vil
udnytte, ved blandt andet at vise film hvor billede og lyd kommer til sin fulde ret.
Biografen har også fået en hyggelig og publikumsvenlig café, hvor der skal være et
pænt udbud af kiosk- og drikkevarer, som publikum kan nyde før forevisning af
film. Desuden vil vi tilstræbe løbende at afholde arrangementer hvori sal og café
indgår, primært i forbindelse med filmforevisning.
Vi ønsker en biograf, som ud over at betjene det daglige publikum, også benyttes
af lokaler skoler, institutioner og virksomheder til filmarrangementer.
Biografen drives af frivillige, og vi vil i fællesskab bestræbe os på, at give vores
publikum en god oplevelse i en hyggelig atmosfære.
Vi forventer at du:
• har interesse for engagement i foreningen Ringe Bio
• har venlig og hjælpsom tilgang til kollegaerne og til besøgende i biografen
• er stabil, pligtopfyldende og ansvarlig
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

et meningsfyldt ”arbejde” som frivillig
et godt, hyggeligt og sjovt fællesskab
grundig individuel oplæring
ingen faste forpligtelser – man tilmelder sig løbende til vagter
mulighed for at se film, når man har ”filmvagt”
uddeling af fribilletter hvert halve år – afhængig af antal vagter

Henvendelse til Ulla Rasmussen 2973 1809 eller på
mail: rojleskov@gmail.com
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