Kantoormedewerk(st)er (vrijwilligersfunctie)

Stichting Roparun
Stichting Roparun zet zich in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. De stichting steunt
instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: “Leven toevoegen aan
de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
Donaties worden jaarlijks opgehaald door middel van het evenement Roparun. De Roparun is een
estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Meer dan
300 teams leggen tijdens het pinksterweekend ruim 500 kilometer non-stop af om zo geld in te zamelen
voor het goede doel. De organisatie van het evenement is in handen van een zestal vaste medewerkers,
in samenwerking met ongeveer 450 vrijwilligers.
Wat wordt jouw functie?
Voor ons kantoor in Schiedam zijn we op zoek naar een vrijwilliger om een aantal taken van de vaste
medewerkers te verlichten. De werkdagen en werktijden kunnen in overleg worden bepaald.
Wat ga jij doen?
• Je ontvangt gasten aan de deur;
• Je helpt gasten door verkoop van items, uitreiken van loterijprijzen of andere zaken;
• Je neemt de telefoon op;
• Je beantwoordt binnenkomende e-mails;
• Je ondersteunt bij licht administratieve zaken zoals het bijhouden van uitleen-artikelen, het
klaarzetten van loten voor onze jaarlijkse loterij en bevestigingen maken voor bungalowvakanties.
Wij vragen van jou:
Je bent een betrokken en enthousiast persoon die makkelijk contact legt met anderen. Je weet van
aanpakken en vindt het geen probleem om zelfstandig aan de slag te gaan. Je kunt nauwkeurig werken
en hebt basiskennis van Microsoft Word, Excel en Outlook.
Wat bieden wij?
• Afwisselend werk in een klein, enthousiast en betrokken team;
• De kans om betrokken te zijn bij de organisatie van een uniek evenement;
• Onderdeel uitmaken van een fantastische actieve vrijwilligersclub, met alle voordelen die daarbij
horen zoals de nieuwjaarsborrel en het jaarlijkse vrijwilligersuitje.
Aanmelden voor deze vrijwilligersfunctie?
Aanmelden voor deze functie kan door middel van een e-mail naar Wiljan Vloet via w.vloet@roparun.nl.
Vermeld in de e-mail een korte motivatie en een samenvatting van je werkervaring.

