
 

Vacature Verkeersregelaar (1 juni 2020) 

 

De locatie 

Op bedrijventerrein Vijfsluizen in Schiedam en op andere locaties in en om Rotterdam is het 
op de dag van de finish (1 juni 2020) een drukte van belang. Op Vijfsluizen verzamelen de 
bussen en busjes van de ruim 300 deelnemende teams zich. Al het verkeer en het parkeren 
moet daar dus, van 07:00 tot 20:00 uur (met uitloop tot 21:00 uur), in goede banen worden 
geleid. Hetzelfde geldt voor het gebied in en rondom Rotterdam. Op verschillende wegen en 
kruispunten wordt onder leiding van een beroepsverkeersregelaar een zeer belangrijke taak 
uitgevoerd voor de veiligheid van lopers en fietsers. 
 
Wat ga je doen? 

Op een specifieke locatie word je ingezet voor het reguleren van de parkeerdrukte. Op 
kruispunten of wegen in en rond Rotterdam verricht je actief werk om de teams veilig hun 
weg te vervolgen richting finish. Op Vijfsluizen zorg je ervoor dat alle auto’s en bussen op de 
daarvoor bestemde plek parkeren en dat de teams weer veilig op pad kunnen naar hun 
eindbestemming. 
 
Wat verwachten we van jou? 

 Beschikbaar op maandag 1 juni 2020. 
 Je hebt een lach op je gezicht, zodat iedereen vriendelijk wordt ontvangen. 
 Je weet van aanpakken en houdt overzicht. 
 Je hebt overtuigingskracht. 
 Je bent een echte teamspeler. 
 Je bent bereid tot het volgen van de e-instructie evenementenverkeersregelaar (+/- 30 

minuten). 
 Je bent minimaal 16 jaar. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Er is een coördinator aanwezig. 
 Je werkt, waar nodig, onder leiding van een gediplomeerde verkeersregelaar.  
 Wij geven je speciale kleding voor verkeersregelaars in bruikleen. 

 Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers en de leden van de deelnemende teams. 

Ben je enthousiast geworden en wil jij met 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.  

 


