Vacature Portefeuillehouder Finish
De portefeuille finish
De Roparun heeft zijn finishlocatie in Rotterdam. 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.
Om alles op en rondom de finish te regelen zijn er zo’n 60 vrijwilligers aan de slag op de finishdag.
Maar vooraf moet er natuurlijk ook het nodige gebeuren. De portefeuille finish heeft drie Projectleiders
die samen met de Portefeuillehouder alles van voorbereiding tot uitvoering tot afronding en evaluatie
in goede banen leiden. Daarnaast is er nog een kernteam van ongeveer acht vrijwilligers die
gedurende het jaar meehelpen met alle voorbereidingen.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de strategie, planning en organisatie rondom de portefeuille finish;
Je werkt nauw samen met de overige Portefeuillehouders, samen zijn jullie verantwoordelijk voor
de organisatie van het evenement;
Je rapporteert aan de Directeur;
Je bent verantwoordelijk voor het budget voor jouw portefeuille (i.o.m. de Manager Bedrijfsvoering);
Je geeft leiding en begeleiding aan de Projectleiders van je portefeuille;
Je bent verantwoordelijk voor de samenstelling van het team vrijwilligers van jouw portefeuille,
binnen de kaders die de Vrijwilligerscoördinator/Directeur stelt.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je bezit in ieder geval de volgende competenties: strategisch denken, innovatief, communicatief,
representatief, resultaat- en samenwerkingsgericht.
Je beschikt over voldoende tijd om de inzet te leveren die nodig is voor deze functie;
Aanwezigheid bij het maandelijkse overleg tussen de Portefeuillehouders, de Directeur en de
Manager bedrijfsvoering;
Aanwezigheid bij het maandelijkse overleg van de Portefeuillehouders onderling;
Aanwezigheid bij de projectleidersoverleggen (3x per jaar).

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Je kunt op strategisch niveau meedenken bij de organisatie van de Roparun;
Je doet ervaring op met betrekking tot: event-organisatie, samenwerken en netwerken;
Je ontvangt directe aansturing van de Directeur;
Je hebt jaarlijks een evaluatiegesprek met de Directeur;
Bij vraagstukken omtrent de vrijwilligers kun je contact opnemen met de Vrijwilligerscoördinator.

Ben je enthousiast geworden en ben jij van mening een goede aanwinst te zijn voor de groep
Portefeuillehouders, dan horen wij dat graag. Stuur voor 30 september een korte motivatie en een cv
naar Marianne Varekamp, Vrijwilligerscoördinator via mail naar vrijwilliger@roparun.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wiljan Vloet, Directeur via
w.vloet@roparun.nl.
We kijken uit naar jouw reactie.

