
Funktionsbeskrivelse Mellemleder 
Hvad Uddybende – forventninger og ansvar 
Baggrund 
 

Titel: Mellemleder for XXX (området sættes ind her) 
 
Mellemlederens opgave er organisatorisk at være med-ansvarshavende i området når 
denne er på vagt – det øverste ansvar på vagten ligger hos vagtlederen (se 
funktionsbeskrivelse for vagtleder)  
 
En Mellemleder rekrutteres og udpeges af formanden for området. 
 

Hovedfunktion En mellemleders hovedfunktion er at sikre god ledelse, anerkendelse og at området er 
velkørende når mellemlederen er på vagt. 
 
For at have titlen ”mellemleder” på festivalen skal den frivillige have en form for 
ansvar, det kan f.eks. være i form af ledelse, kasseapparater, varebestilling eller lign. 
Dette ansvar uddelegeres af formanden. 
 
En mellemleder skal være med til at udvikle, fremtidssikre og planlægge hvordan 
området skal køre under ledelse af formanden. 
 
Mellemlederen har ansvaret for at udvise god ledelse og overblik over området – 
dette sker i samarbejde med vagtlederen, som har det overordnede ansvar for 
området når denne er på vagt. 
 
Mellemlederens opgaver ligger således både udenfor festivaldagene og under 
festivalen.  
 
Mellemlederen skal løbende holde sig opdateret om gældende retningslinjer, 
værdisæt og nye tiltag for frivillige på Jelling Musikfestival – evt. gennem formanden. 
 

Rollen 
(kompetencer, faglig viden 
og/eller kvalifikationskrav) 

Rollen kræver lyst  
- Lyst til at have overblik og have ledelsesansvar overfor 25 timers, 18 timers og 

6 timers frivillige. 
- Lyst til at involvere sig og være med til at udvikle området gennem deltagelse 

i teammøder fordelt over hele året. 
  

Erfaring 
- Erfaring som frivillig på Jelling Musikfestival ses som fordel for at blive valgt 

som Mellemleder, men det er ikke et krav.  
 

Kompetencer: 
- Ved specifikke områder er faglig viden og erfaring en stor fordel at kunne 

medbringe i mellemlederfunktionen (f.eks. erfaring med at lave mad, viden 
om lovgivning på hygiejneområdet eller lign.) 

- Det forventes, at Mellemlederen har lederkompetencer og kan holde 
overblikket uanset udfordringer.  
 



Ansvar 
(overordnede ansvarsområder, 
konkrete driftsopgaver, 
hovedansvar mv.) 

En Mellemleders ansvar kan deles op i overordnede ansvarsområder og konkrete 
opgaver.  
Der kan komme yderligere opgaver og ansvarsområder, som uddelegeres af 
formanden for området til Mellemlederen (selvfølgelig i samarbejde). 
 

Overordnede ansvarsområder: 
- Sikre området kører som det skal og hovedformålet er altid at områdets 

opgaver udføres og der dermed sikres både succes (f.eks. salg) og trivsel for 
de andre frivillige i området. 
 

Konkrete opgaver 
Udenfor festivaldagene 

- Deltage i team opstarts, evaluerings- og koordineringsmøder (faciliteret af 
formanden) 

- Sikre rette viden til at kunne udføre opgaverne under festivalen. 
- Opbygning/nedtagning af området 

 
Under festivaldagene 

- Arbejde min. 25 timer under festivalen 
- Ansvar (enten ledelse eller andet konkret) under vagten. 
- Sikre det gode arbejdsmiljø under vagten. 
- Sikre regler og retningslinjer (jf. mellemlederhåndbog, hjælperguide og 

frivilligstrategi) overholdes på vagten. 

Mandat 
(hvilket mandat har funktionen) 

Mellemlederen har mandat til at træffe beslutninger, som vedrører dennes 
ansvarsområder (som er tildelt af formanden) mens mellemlederen er på vagt. 
 
Ved tvivlstilfælde om mandat skal vagtlederen på den pågældende vagt kontaktes. 
Vagtlederen kan i disse tilfælde fastlægge mandat og ansvar. 
  

Privilegier 
(hvilke privilegier og goder har 
funktionen) 

Som Mellemleder på Jelling Musikfestival har denne mulighed for at modtage en 
række goder i forbindelse med det udførte stykke arbejde. 
 

- Mellemlederuddannelse 
- Betalt medlemskab (kontingent) til festivalforeningen 
- Invitationer til det årlige Kick Off møde 
- Invitationer til sociale arrangementer i løbet af året. 
- Tøjpakke (1 sweat/jakke el.lign. + 2 T-shirts) 
- Ledsagerbillet (alm. Partout billet) 
- Mulighed for tilkøb af spisearmbånd til ledsager & egne børn/bonusbørn 

under 18 år. 
- Partout billet (sort armbånd) til sig selv. 
- Spisearmbånd 
- Bespisning ifbm. arbejde i dagene før og dagen efter festivalen. 
- Adgang til overnatning på Mellemledercamp 
- Adgang til Mellemlederhyggetelt 
- Adgang til hjælper øl & vand under vagt i området 

 


