
Financieel talent met passie voor 
organiseren  

 

Stichting Roparun 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die 
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor 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". 
 
Wat zoeken wij? 
Voor ons kantoor in Schiedam zijn we op zoek naar een financiële topper met een passie 
voor het (mede)organiseren van het 2e meest succesvolle fondsenwervende evenement van 
Nederland. (1,0 FTE).  
 

Wat ga jij doen? 
Samen met de directeur vorm je het management team van Roparun. Het hoofddoel van je 
functie is het waarborgen van de financiële continuïteit van de Roparun organisatie. Je 
draagt zorg voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, balansen, 
winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering, de jaarrekening en 
meerjarenplanningen. Je hebt een belangrijke bijdrage in de organisatie van het jaarlijks 
terugkerend Roparun evenement. Je zorgt dat up-to date ICT toepassingen je gaan 
ondersteunen om deze functie goed te kunnen uitvoeren.  
 
Tevens ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de primaire processen door het 
realiseren en optimaliseren van P&O, ICT, en het inkoopproces. Je draagt zorg voor goede 
stuurinformatie ten behoeve van de directie en besturen van Roparun. 
 
Daarnaast ben je samen met de directeur verantwoordelijk om het jaarlijkse Roparun 
Evenement in goede banen te leiden. Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Je draagt 
zorgt voor up-to-date draai- en procedureboeken en je ziet erop toe dat het reglement op 
orde is.  

 
Wij vragen van jou: 
HBO+ / WO werk- en denkniveau op het gebied van Finance & ICT met  5-10  jaar relevante 
werkervaring. Affiniteit met een goede doelen organisatie en/of vrijwilligersorganisatie is 
een pré. 
 
Dit zijn jouw competenties: 

• Ervaring in het aansturen van teams; 

• Onafhankelijk kunnen denken; 

• Dienstverlenend; 

• Projectmatig werken, plannen en organiseren; 

• Teamspeler; 

• Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk); 

• Gericht op zelfontwikkeling; 

• Sterke affiniteit met ICT; 

• Flexibiliteit. 
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Wat bieden wij? 

• Een afwisselende baan in een klein, enthousiast en betrokken team; 

• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• De kans om betrokken te zijn bij de organisatie van een uniek evenement; 

• De uitdaging om je op professionele basis in te zetten om het leven van mensen met   
kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen. 
 

Wil je meer informatie? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met directeur Theo Quaijtaal 
via t.quaijtaal@roparun.nl . 
 
Spreekt deze functie je aan? 
Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 30 april jouw motivatie en CV. 
Deze kan je sturen naar t.quaijtaal@roparun.nl o.v.v. ‘Financiële topper’. Gesprekken vinden 
plaats op donderdag 11 en vrijdag 12 mei. 
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