Vacature ACT - Centralisten

De locatie
Het ACT (Algemeen Coördinatie Team)is tijdens de Roparun gevestigd in pand 42
van de Roparun aan de Jan van Galenstraat in Schiedam. Het ACT is operationeel
van vrijdag (voor de Roparun) 8.00 uur tot maandag Tweede Pinksterdag een uur na
aankomst van het laatste team op de finish. Binnen het ACT zijn mensen actief
vanuit verschillende achtergronden en expertises. Zo bestaat het team op dit moment
onder andere uit (oud) politiemedewerkers, medisch centralisten, SEH
verpleegkundigen, (oud) militairen, ICT-ers, en ANWB-ers.
Wat ga je doen?
De vrijwilligers van het ACT fungeren tijdens de Roparun als vraagbaak voor de
organisatie, de teams en derden. De vragen en problemen zijn heel divers. Van
lichamelijk letsel, (auto)technische problemen, vragen over de route tot algemene
vragen over de organisatie. Daarnaast geeft het ACT weersvoorspellingen door aan
de organisatie, teams en vrijwilligers. Ook worden kledingadviezen bij bepaalde
weersituaties en route aanwijzingen bij ‘uitdagingen’ als een onverwachte
wielerwedstrijd op de route, wegwerkzaamheden etc. gegeven.
Wat verwachten we van jou?
• Je bent beschikbaar van vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019.
• Je bent een rustig persoon die in soms hectische situaties het overzicht behoud.
• Je spreekt duidelijk Nederlands en weet in korte berichten via de portofoon te
communiceren.
• Je bent een echte teamspeler.
Wat kun je van ons verwachten?
• Er is een projectleider aanwezig op het ACT.
• We zorgen voor eten en drinken op het ACT.
• Afhankelijk van je woonplaats/wens slaap je op het ACT op een veldbedje.
• Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers van het ACT.
Ben je enthousiast geworden en wil jij met de Roparun 2019 dit team versterken,
meld je dan aan via de link die je op de vrijwilligerspagina op onze website vindt,
www.roparun.nl/vrijwilligers.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar vrijwilliger@roparun.nl.

