Roparun zoekt een enthousiaste Event Coördinator die zich wil inzetten voor de ondersteunende zorg voor
mensen met kanker. De Roparun is een estafetteloop vanuit Frankrijk en Duitsland naar Rotterdam, met
ongeveer 6000 deelnemers. Dit jaar blijven we binnen de eigen landsgrenzen en starten we vanaf
Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe om na ruim 550 kilometer te finishen op de Coolsingel. Het
evenement wordt jaarlijks georganiseerd door een kleine professionele staf met ondersteuning van ruim 500
vrijwilligers. De afgelopen editie leverde ruim 3 miljoen euro op.

VACATURE EVENT COÖRDINATOR
(40 UUR)
Wat wordt jouw functie?
In de nieuwe functie van Event Coördinator bij Roparun ben je verantwoordelijk voor de volledige
operationele uitvoering en het verloop van de Roparun. Hierin staat de beleving van onze
deelnemende teams en het operationeel aansturen van onze vrijwilligersorganisatie centraal. Dit doe
je onder leiding van de Directeur en in nauwe samenwerking met de Vrijwilligerscoördinator, je
overige collega’s en de vrijwilligers.
Wat ga je doen?
• Opstellen van een gedetailleerd en helder operationeel plan
• Professioneel samenwerken en communiceren met iedereen die betrokken is bij de
organisatie (plaatselijke overheden en diensten, vrijwilligers, sponsoren, etc.)
• Budgetplanning en -monitoring, waarbij je stuurt op efficiëntie en kwaliteit
• Briefen en aansturen van vrijwilligers, opdrachtnemers en eventmedewerkers over onder
andere:
o
o
o

Het opstellen van een medewerkers- en transportplanning
Het uitwerken van routes en plattegronden
Het maken en naleven van afspraken met leveranciers

Wat wij zoeken
Wij zoeken per direct een ervaren en hands-on Event Coördinator.
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding en minimaal vier jaar relevante ervaring opgebouwd in een
gelijkwaardige functie. Daarnaast heb je affiniteit met de sportwereld en palliatieve zorg en een
passie voor het organiseren van evenementen. Je beschikt over een rijbewijs B.
Je kunt goed samenwerken, voert opdrachten professioneel uit, je bent innovatief en efficiënt, je
haalt deadlines, respecteert procedures/wet- en regelgeving en je beschikt over een groot
inlevingsvermogen. Het borgen van veiligheid bij de organisatie van het evenement is één van de
belangrijkste prioriteiten.
Heb je oog voor detail, ben je sociaal vaardig en sterk in onderhandelen? Kun je omgaan met
werkdruk, neem je initiatief, ben je oplossingsgericht en weet je verantwoordelijkheid te nemen als
dat nodig is? Heb je geen 9-tot-5-mentaliteit en ben je bereid te werken tijdens een weekend als dat
nodig is en tijdens het evenement? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat wij bieden
• Een uitdagende en veelzijdige functie in een klein en betrokken team
• Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw werkervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• 25 vakantiedagen
• De uitdaging om je op professionele basis in te zetten om het leven van mensen met kanker,
voor zover mogelijk, te veraangenamen.

INTERESSE?
Ben je, na het lezen van deze vacature, geïnteresseerd in de functie? Mail dan je cv en motivatie,
waarin je duidelijk maakt waarom jij de aangewezen persoon bent voor deze functie, voor vrijdag 25
november naar info@roparun.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 28 november
tussen 13.00-17.00 uur.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature, kun je contact opnemen met onze
directeur Lesly Wolters (06-11346075).

