
 

Vacature Finish (1 juni 2020) 

 

De locatie 
Teams zullen op Tweede Pinksterdag tussen 12.00 en 20.00 uur finishen op de Binnenrotte 
in Rotterdam. Daar worden de teams verwelkomd en waar nodig ondersteund door de 
vrijwilligers van het onderdeel finish. De finishlocatie beslaat een groot gebied en er zijn veel 
verschillende functies, zoals op- en afbouw van de locatie, catering, de fietsenstalling en 
natuurlijk het binnenhalen van alle deelnemende teams.  

 

Wat ga je doen? 
Binnen het onderdeel finish zoeken wij vrijwilligers die tijdens de finish: 

 teams de weg wijzen en aanmoedigen op het laatste stuk van het parcours; 
 teams ontvangen en toezicht houden in de fietsenstalling (in-/uitgangscontrole); 
 als gastheer/-vrouw het publiek wegwijs maken op de finishlocatie; 
 daarnaast zoeken wij vrijwilligers die op zondag 31 mei en maandag 1 juni willen helpen 

bij de op- en afbouw van het finishterrein; 
 en nog vele andere taken. 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Beschikbaarheid op maandag 1 juni 2020 (op- en afbouw: beschikbaarheid op zondag 31 
mei en maandag 1 juni); 

 Je hebt een lach op je gezicht, zodat iedereen vriendelijk wordt ontvangen; 
 Je bent een echte teamspeler; 
 Je bent flexibel, met zoveel verschillende taken is het af en toe nodig om andere dingen 

te doen dan waar je oorspronkelijk voor was ingedeeld; 

 Je bent enthousiast en maakt er graag met ons een feestje van. 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Instructie en begeleiding door een projectleider of coördinator; 
 Natuurlijk zorgen wij voor iets te eten en drinken; 
 Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers en de leden van de deelnemende teams. 

 

Ben je enthousiast geworden en wil jij tijdens de Roparun 2020 dit team versterken, meld je 
dan aan via de link die je op de vrijwilligerspagina op onze website vindt, 
www.roparun.nl/vrijwilligers. 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar vrijwilliger@roparun.nl.  

 


