Organisation

Styrelse

VD

Marknad & Kommunikation
Försäljning & Partners
Ekonomi, Administration, HR
Arena Byggnation & Planering
infrastrukur
Logistik, Bana & Boende
OC-möten

Arena
Arenaservice

Säkerhet

Tävling

Kringarrangemang

Inre säkerhet

Teamservice

Företagarrangemang

Yttre säkerhet

Tävlingsservice

Publikarrangemang

Funktionär
Funktionärsservice

Media
Mediaservice
TV-service
Lokal produktion

Funktioner kopplat till arbetsområden
Arenaservice

Inre Säkerhet

Team Service

Företagsarrangemang

Funktionärsservice

Mediaservice

•Staketering
•Flaggning
•Platsbyggnation
•Förråd/Terrängfordon
•Städ & renhållning
toaletter
•Avfallshantering Publik
•Städ och renhållning
hyrda lokaler

•Ackrediteringskontroll
•Kvälls- och
nattbevakning
•Första Hjälpen

•Race office
•Nationsbyn
•Attaché
•Transport team
•Athletes lounge

•Eventområde
•VIP Restaurang
•Övriga företagsaktiviteter

•Funktionärscenter
•Rekrytering och
utbildning
•Funktionärsrestaurang

•Mediacenter
•Media area
•Fotocenter
•Mixed Zon

TV - service

Yttre säkerhet

Tävlingsservice

Publikarrangemang

•Publikavspärrning
banor
•Arenareklam
•TV support

•Publikservice
•Entréservice
•Parkeringservice

•Tävlingsledning
•Sekretariat
•Tidtagning
•Teknikkontroll
•Föråkare
•Banor
•Stadion
•Dopningkontroll
•Ceremonier

•Skidspelsrestaurangen
•Kiosk/Souvenirförsäljning
•Jubileumsområde
•Afterski sporthallen
•Arena underhållning/
Invigning
•Bubo

Lokal Produktion
•Sociala medier
•Bildskärmsproduktion

Roller Kopplat till funktioner och sektion

Arena

Säkerhet

Tävling

Kringarrangemang

Funktionär

Media

Funktion/Roll

Funktion/Roll

Funktion/Roll

Funktion/Roll

Funktion/Roll

Funktion/Roll

•Staketering- Staketerare
•Flaggning- Flaggansvarig
•Platsbyggnation- Platsbyggare
•Städ & renhållning toaletterHygienvärd
•Avfallshantering PublikAvfallshanterare
•Städ och renhållning hyrda
lokaler - Lokalvårdare
•Förråd/Terrängfordon Förråd/Fordonssansvarig

•AckrediteringskontrollAckrediteringskontrollant
•Kvälls och Nattbevakning Arenavakt kväll och natt
•Första Hjälpen - Första Hjälpen
persona
•-------------------------------------•Publikservice - Publikvärd
•Entréservice - Entrévärd
•Entréservice Tillgänglighetsvärd
•Parkeringservice Parkeringsvärd

•Race office - Teamvärd
•Attaché- Attaché
•Nationsbyn - Värd nationsbyn
•Transport team - Chaufför
•Athletes lounge - Athletes
lounge värd
•--------------------------------------•Tävlingsledning Tävlingsledare
•SekretariatTävlingssekreterare
•Tidtagning - Tidtagare
•Teknikkontroll Teknikkontrollant
•Föråkare - Föråkare
•Banor - Banvärd
•Stadion - Stadionvärd
•Dopningskontroll - Caperone
•Ceremonier - Falujungfru

•Eventområde - Eventvärd
•VIP Restaurang - VIP
Värd/Värdinna restaurang
•Övriga företagsaktiviteterAktivitetsansvarig företag
•-------------------------------------•Skidspelsrestaurangen Resturangvärd
•Kiosk/Souvenirförsäljning Kioskpersonal
•Arena Underhållning/Invigning
- Underhållningsvärd
•Afterski sporthallen Afterskivärd
•Bubo - Maskot

•Funktionärscenter Funktionärsvärd
•Rekrytering och utbildning Funktionärssamordnare
•Funktionärsrestaurang Restaurangvärd

•Mediacenter - Mediavärd
•Mediabyn - Värd mediabyn
•Fotocenter - Fotovärd
•Mixed Zon - Mixed Zonvärd
•-------------------------------------•Publikavspärrning Publikavspärrning
•Arenareklam Reklamuppsättare
•TV support - TV support
•-------------------------------------•Sociala medier - SoMe
ansvarig
•Bildskärmsproduktion - Lokal
arenakoordinator

