
Medarbejderkontrakt vedr. frivilligt arbejde hos MUMMBAI på Roskilde Festival 2014 !
Medarbejder (navn): Navn                                                   Medarbejder armbånd nr.: xxxxx !
________________________________________________________________ 
Kvittering for modtaget kontrakt samt medarbejderarmbånd (Underskrift / dato) !
Med denne medarbejderkontrakt ønsker vi at skabe gode og klare ansættelsesforhold, samt at besvare 
eventuelle spørgsmål. Vi beder dig derfor læse kontrakten grundigt igennem, og ser frem til en fantastisk 
festival sammen med dig.  !
At arbejde for MUMMBAI betyder masser af forskellige arbejdsopgaver, der dækker alt fra 
miljømedarbejder, arbejde i frontlinen, naturligvis arbejde i vores professionelle køkken og meget mere.  
Vi forventer at alle møder op med en god indstilling, og er villige til at gøre deres bedste for, at være med til 
at gøre MUMMBAI til den fedeste bod at arbejde i på Roskilde Festival 2014.  !
Vi tilbyder: 

• Naturligvis adgangstegn / medarbejderarmbånd, der giver adgang til Roskilde Festival 2014 
• Mad og drikke når du er på vagt 
• Der udleveres ren t-shirt på hver vagt. T-shirten afleveres ved vagtens afslutning til vask i boden 
• Som medarbejder er du dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Roskilde Festival 

   
Dine vagter: 

• Du skal som frivillig, arbejde 32 timer som fordeles på 4 vagter af 8 timer 
• Mødetid er 10 min før hver vagt påbegyndes 
• Forlad ikke din vagt, før du bliver afløst 
• Du vil selv skulle oprette vagtønsker på vores vagtplanlægningssystem Nemvagt 

Mere info herom når du godkendes af Mummbai til festivalen. !
Generelle krav til medarbejdere på Roskilde Festival: 

• Adgangstegn/armbånd er at betragte som værdigenstande, og skal behandles med samme omhu 
• Hvis du som medarbejder får inddraget dit armbånd, det bliver beskadiget, eller på anden måde går 

tabt, skal dette meddeles MUMMBAI med det samme 
• Mistede armbånd erstattes som udgangspunkt ikke 
• Ingen medarbejdere må fremtræde beruset eller på anden måde påvirket på vagt 
• For medarbejdere i madboder forventes det, at du møder ren, med rent tøj og rene negle osv. for at 

sikre optimal hygiejne 
• Teltets bagområde er arbejdsområde og ikke fest- eller samlingspunkt  
• Der er ingen adgang for uvedkommende på bagområdet eller i boden generelt 
• Tyveri fra lager eller pengekasse vil øjeblikkeligt blive politianmeldt 
• Er du ledig og modtager du overførselsindkomst, skal du inden festivalen gøre jobcentret 

opmærksom på, at du gerne vil arbejde som frivillig på festivalen. Skat vil aflægge besøg i boden 
under festivalen for at kontrollere dette forhold. !

For god ordens skyld skal det nævnes, at udebliver man fra en vagt, fremsendes der via Roskilde Festivalen 
krav om fuld betaling for medarbejder armbånd. Endvidere bliver man registreret i festivalens database 
over medarbejdere, der ikke i fremtiden kan arbejde som frivillige på festivalen. Ovenstående gør sig også 
gældende, hvis man møder beruset eller på anden måde påvirket op på vagt, samt hvis man udebliver. !



Kontrakten udleveres og underskrives på informationsmødet, eller senest inden første vagt. 
Du vil blive bedt om at aflevere kopi af ID (pas/kørekort/studiekort & sygesikring) ved udlevering af 
adgangstegn til festivalen. 
Vi glæder os til at se jer alle til endnu en fantastisk festival. !
Med venlig hilsen !
Mummbai Indian Streetfood 
Jacob og Peter


