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Team verkeer 
Het team verkeer is tijdens de Roparun verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van de 
deelnemers op het Nederlandse deel van de route. Hiervoor zijn tijdens de Roparun een aantal 
gebiedscoördinatoren actief die toezicht houden, probleemsituaties signaleren en deze oplossen in 
nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en de verkeersregelaars ter plaatse.  
Daarnaast draagt het team zorg voor de uitvoering van het parkeerbeleid op het industrieterrein 
Vijfsluizen in Schiedam, waar teams op de finish dag hun voertuigen kunnen parkeren.  
Tijdens de voorbereidingen van de Roparun houden de vrijwilligers van het team verkeer zich bezig 
met het voorbereiden en organiseren van maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen, zoals 
het signaleren van knelpunten, inzetten van verkeersregelaars en de planning van hekken en 
bebording langs de route en omleidingen voor publiek. In het team verkeer zijn 12 vrijwilligers actief. 
Zij worden aangestuurd door een projectleider.   
 
De functie 
Als algemeen coördinator ben je de rechterhand en zo nodig de back up van de projectleider van het 
team in de voorbereidingen naar de Roparun en tijdens de Roparun zelf. Het is de bedoeling dat de 
algemeen coördinator op termijn zal doorgroeien naar de rol van projectleider. 
De projectleider van team verkeer: 

 Stuurt de projectgroep verkeer aan 

 Houdt overzicht en sturing op de vorderingen van de voorbereidingen 

 Treedt, waar nodig, in overleg met doorkomstgemeenten en overige instanties 

 Is verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen in Rotterdam; is aanwezig bij het 

dienstenoverleg en verwerkt verkeersmaatregelen op basis van adviezen van de 

gemeentelijke diensten 

 Draagt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Roparun Evenementen 

 Zoekt de verbinding, zowel binnen team verkeer als met de overige onderdelen in de 

organisatie en onderhoudt actief contact met de voor team verkeer relevante 

projectgroepen, zoals het routeteam en ACT  

 Is binnen de organisatie aanspreekpunt voor team verkeer 

 Organiseert jaarlijks diverse overleggen met het team 

 Is verantwoordelijk voor de samenstelling van het team en het invullen van vacatures 

 Is namens het bestuur verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij crisis situaties 

e.e.a. in overleg met de hulpdiensten.   

Profiel 

 Enige ervaring op het gebied van verkeersveiligheid en/of organisatie van evenementen of 

de bereidheid deze op te doen bij de inhoudsdeskundigen van team verkeer 

 Uitstekende contactuele eigenschappen 

 Vaardigheden m.b.t. samenwerken in een team van vrijwilligers 

 Flexibiliteit en enthousiasme om mee te groeien met een zich snel ontwikkelende organisatie 

 Ervaring hebben als leidinggevende is een pre 

 Bestuurlijke ervaring hebben is een pre 
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Geïnteresseerden kunnen een sollicitatiebrief sturen naar info@roparun.nl. Voor meer 

informatie over de functie kun je contact opnemen met het kantoor van Roparun via  

010-4341165. 
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