Aanvullende informatie werken bij Tong Tong Fair
Sollicitatieprocedure
Het is van groot belang dat u het online sollicitatieformulier volledig invult. De sluitingsdatum is
1 mei 2019. Wij informeren u twee à drie weken voor de openingsdag van de Tong Tong Fair over uw
sollicitatie en informeren daarbij eveneens over het aanleveren van een recente pasfoto, kopie geldig
ID-kaart (geen rijbewijs) of paspoort en loonbelastingverklaring.
Vrijwillig of betaald?
Wij bieden zowel banen aan die in tijdelijke loondienst worden uitgevoerd, als functies die vrijwillig
worden uitgevoerd. Gezien de hoge en al maar stijgende kosten om het festival te organiseren, hopen
wij dat meer mensen op vrijwillige basis ons team willen komen versterken. Sommige functies kunnen uitsluitend vrijwillig worden uitgevoerd (zie het overzicht).
Reiskostenvergoeding vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen. Hiervoor dienen vooraf afspraken met de
coördinator te worden gemaakt.
Leeftijd

Brutobedragen minimloon per uur
gebaseerd op een 40-urige werkweek*

22 en ouder

€ 9,33

21

€ 7,93

20

€ 6,53

19

€ 5,13

18

€ 4,43

17

€ 3,69

16

€ 3,22

15

€ 2,80

* Voor vragen graag mailen naar orlando.misseyer@tongtong.nl (financiën).
Toeslagen
Er gelden geen andere bedragen tijdens de avond- en weekenddiensten.
Uitbetaling loon
De uitbetaling geschiedt door overschrijving op uw banknummer. Het loon zal binnen één maand na
de Tong Tong Fair op uw rekening worden bijgeschreven.
NB: Mochten wij geen loonbelastingverklaring, kopie van een geldig identiteitsbewijs en/of urenlijst
van u hebben ontvangen of heeft u die onjuist/onvolledig/onduidelijk ingevuld, dan kunnen wij niet
tot betaling overgaan, vanwege de eisen die de Belastingdienst stelt. De loonbetaling zal dan aanzienlijke vertraging oplopen!
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Urenlijst
Als betaalde medewerker ontvangt u voor aanvang van de Tong Tong Fair een urenlijst. U dient deze
elke gewerkte dag zelf in te vullen en vervolgens door uw coördinator te laten ondertekenen. U dient
deze urenlijst op de laatste dag van de Tong Tong Fair geheel ingevuld en ondertekend in te leveren bij
uw coördinator, die het totale netto loon berekent.
Parkeermogelijkheden
Wij adviseren om met het openbaar vervoer naar de Tong Tong Fair te reizen, aangezien er op het Malieveld nauwelijks parkeermogelijkheden zijn. Staatsbosbeheer, eigenaar van het Malieveld, ziet
streng toe op het parkeerbeleid op het Malieveld. De weinige parkeerplaatsen die er zijn, zijn gereserveerd voor o.a. organisatie, standhouders, artiesten en invaliden. Ook moet ruimte vrij blijven voor
hulpdiensten en de brandweer. Uiteraard kunt u uw auto voor eigen rekening parkeren in de omgeving of in de parkeergarage onder het Malieveld.
Briefing
Als medewerker bent u verplicht om aanwezig te zijn tijdens de algemene briefing. Tijdens de briefing
worden werkafspraken gemaakt en roosters, personeelspassen, vrijkaart(en), etc. uitgedeeld door uw
coördinator.
Consumpties
In de personeelskantine is altijd verse koffie en thee. U kunt hier tijdens uw dienst gratis koffie en thee
halen en de aanwezige koelkast gebruiken om meegenomen lunch of drankjes te bewaren. Schrijf
duidelijk uw naam op de meegebrachte consumpties, anders zullen collega’s denken dat deze voor
algemeen gebruik zijn!
(Vrij)kaarten
Alle betaalde medewerkers krijgen één vrijkaart, vrijwilligers krijgen twee vrijkaarten. Daarnaast heeft
iedere medewerker nog de mogelijkheid vier toegangskaarten te kopen tegen de gereduceerde prijs
van € 9,50. De vrijkaarten worden via de coördinator verkregen tijdens de briefing.
Kleding
Medewerkers van de Tong Tong Fair dragen herkenbare ‘bedrijfskleding’: blouses, T-shirts, schorten
en jacks, afhankelijk van de afdeling waar u werkt. Deze kleding is verkrijgbaar bij uw coördinator.
Heeft u pauze of zit uw dienst erop? Doe dan uw werkkleding uit; het is niet toegestaan om buiten
werkuren de Tong-Tong-Fair-kleding te dragen. De blouses, T-shirts en schorten worden elke avond
gewassen. Het is niet de bedoeling dat u de kleding mee naar huis neemt. Wees ook zuinig op uw
werkkleding , die u elke avond moet inleveren (uw coördinator vertelt waar u dit moet doen). Indien u
uw werkkleding wegmaakt, houden wij € 25,- (blouses en schorten) of € 50,- (jacks) in op uw loon.
Verkeersovertredingen
Indien u tijdens een dienst een verkeersovertreding of schade veroorzaakt, is de boete voor eigen rekening. Wij houden de boete in op uw loon.
Roken/Alcohol
Het is niet toegestaan om tijdens uw dienst te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen. Ook in
een pauze tussen twee diensten is alcoholgebruik verboden. Rook in de openbaarheid alleen tijdens
pauzes, op het buitenterrein en wanneer u geen Tong-Tong-Fair-kleding draagt.

Den Haag, maart 2019
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