
FAQ – SMUKFEST 
 
Hvad kan jeg arbejde med på festivalen? 
På Smukfest kan man arbejde som: Barista, barista-assistent, kassemedarbejder og runner. 
 

• Barista: Som barista skal du holde overblikket over bestillinger samt steame mælk og lave kaffen. For at blive 
barista skal du have erfaring med en professionel manuel espressomaskine. 

• Barista-assistent: Assistentens opgave er at hjælpe baristaen med at lave espressoshots, brygge filterkaffe og 
eks. lave iskaffe. Det kræver ingen erfaring.  

• Kassemedarbejder: Som kassemedarbejder er din vigtigste opgave at betjene kunderne med et smil. Du skal 
sørge for, at baristaerne hurtigt får bestillingerne, og at der er et godt flow i salget af kaffe og tilbehør. 

• Runner: Som runner kommer du til at være rundt på hele festivalpladsen, da du skal bringe varer til boderne 
fra lageret og sørge for at der er pænt og rent omkring boderne. Det er også sandsynligt, at du kommer til at 
servere kaffe fra en kafferygsæk. 

 
Er det et krav at jeg har erfaring med at lave kaffe? 
Nej, der er også arbejde til dig, der ikke har erfaring med kaffe! 
Hvis du søger om at blive barista, kræver det dog erfaring med en professionel manuel espressomaskine. 
 
Hvor mange timer skal jeg arbejde? 
Du skal arbejde i ca. 24 timer fordelt på 3 dage i perioden d. 30. juli – 6. august 2023. 
Det kan være at vi bliver nødt til at give dig op til 26 timer, for at få vagtplanen til at gå op, men vi bestræber os på at 
ramme 24 timer. 
 
Kan jeg selv vælge/ønske hvornår jeg vil arbejde? 
Nej, det kan du desværre ikke. 
 
Hvornår er ansøgningsfristen? 
Til Smukfest er der ansøgningsfrist d. 1. april 2023. 
 
Er der mulighed for overnatning? 
Du har adgang til alle normale campingområder, men du skal selv sørge for overnatningen. 
 
Er der områder, hvor man som frivillig kan hænge ud? 
Ja! På Roskilde Festival har vi en ”personale lounge” - et mødested for alle, der er på festival med Peter Larsen Kaffe. 
Loungen er et sted at sidde, slappe af, spille, snakke, feste, søge ly for sol og regn samt en mulighed for at købe øl og 
vand til 10 kr., få lidt strøm på mobilen og møde andre kaffe-folk.  
 
Har jeg adgang til Smukfests’ medarbejderbar- og bespisning? 
Nej, Smukfest’s medarbejderbar og medarbejderbespisning er forbeholdt Smukfest’s egne frivillige.  
 
Er der bespisning til de frivillige? 
Vi sørger for et let måltid i forbindelse med din vagt.  
Der er der kaffe og te ad libitum når du er på arbejde. 
 
Hvornår får jeg svar på min ansøgning? 
Vi forventer at alle ansøgninger er besvaret senest 7. april, hvor du enten er godkendt, kommet på venteliste eller har 
fået afslag.  
Hvis du bliver tilbudt at komme med på holdet, vil du modtage en velkomstmail, hvor der vil være yderligere info. 
  
Hvornår får jeg min vagtplan? 
Vi bestræber os på at kunne offentliggøre vagtplanen senest 3 uger før (d. 9. juli 2023) festivalen. 
  
Link til festivalen 
www.smukfest.dk 
 
 


