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Roparun zoekt een COÖRDINATOR BEDRIJFSVOERING | 32 uur 
 

Jij bent een financieel talent met daarnaast ervaring in bedrijfsvoering. Jij wil middels het organiseren van 

de Roparun een bijdrage leveren aan een mooi doel: het leven van mensen met kanker, voor zover 

mogelijk, veraangenamen. Dan zoeken wij jou als coördinator bedrijfsvoering!  

 
Over de Roparun 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam 

waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen met 

kanker. Ook wel de run op het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven 

toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.  

 

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.  

 

Wat ga jij doen als coördinator bedrijfsvoering? 

In deze functie ben je onderdeel van het kantoorteam van Roparun. Je directe collega’s met wie je veel 

werkt zijn de vrijwilligerscoördinator, de eventcoördinator en het communicatieteam. Ook heb je contact 

met goede doelen. Jij komt terecht in een platte organisatie, jij valt onder de directeur.   

 

Jij bent het financiële hart van de organisatie. Ook zorg je dat alle operationele processen adequaat 

verlopen. Belangrijk zijn daarbinnen de ICT-toepassingen, zoals het teamportaal en donatieportaal.  

 

Verder bestaat jouw takenpakket uit:  

• het juist en volledig maken van de administraties samen met de financieel administratieve 

kracht; 

• het zorg dragen voor een tijdige planning & control cyclus, periodieke rapportages aan 

stakeholders zoals je directie en het bestuur van de stichting. Ook verzorg je 

(meerjaren)begrotingen en rapporteert achteraf via de jaarrekening(en); 

• het samenwerken met onze ICT leverancier voor een up-to-date en continue werking van het 

ICT-portaal én andere ICT-toepassingen; 

• het verzorgen van de HR-administratie (in samenwerking met onze externe 

salarisadministratie) en facilitaire zaken; 

• ruimte nemen voor projectmatige verbeteringen in bijvoorbeeld processen, reglementen en 

governance.  
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Wat vragen wij van jou als coördinator bedrijfsvoering?  

• je bezit hbo+ werk- en denkniveau op het gebied van Finance & IT met minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring; 

• affiniteit met fondsenwerving. En ervaring in het werken met vrijwilligers is een pre; 

• je bent een teamspeler en communiceert open en transparant, je stuurt graag aan en draagt graag 

kennis over. Je werkt onafhankelijk en zelfstandig, bent flexibel én wordt enthousiast van zo’n 

prachtig doel als Roparun. 

 

Wat bieden wij als coördinator bedrijfsvoering? 

• een uitdagende en veelzijdige functie in een klein en betrokken team; 

• een goed salaris, afhankelijk van jouw werkervaring; 

• 25 vakantiedagen; 

• een ideaal te bereiken werklocatie;  

• een pensioenregeling; 

• een reiskostenregeling; 

• de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen; 

• uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• laptop van de zaak; 

• telefoonvergoeding;  

• de uitdaging om je op professionele basis in te zetten om het leven van mensen met kanker, voor 

zover mogelijk, te veraangenamen. 

 

Coördinator bedrijfsvoering worden bij Roparun? Solliciteer direct!  

Mail je cv en motivatie naar info@roparun.nl. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature, 

kun je contact opnemen met onze directeur Lesly Wolters (06-11346075). 

 


