Vacature Checkpoints

De locatie
Op de route vind je, ongeveer om de 45 kilometer, een checkpoint (CP). Een CP bestaat uit
4 (Duitsland) of 5 (Frankrijk) vrijwilligers.
Op beide routes zijn er 14 CP’s, dat is inclusief start en finish. Voor CP 13 zijn de routes
samengevoegd. Op CP 13 en 14 zijn er 2 teams werkzaam.

Wat ga je doen?
Reizend langs de route bouw je, samen met je collega CP-ers, het checkpoint op en richt je
het in. Tijdens de vooraf vastgestelde openingstijden ontvangen jullie zowel teams als
vrijwilligers.
Jullie registreren welk deelnemend team op welk tijdstip voorbij komt. Het passerende team
tekent voor de passage bij de CP. Jullie houden contact met het ACT (Algemeen Coördinatie
Team) en brengen waar nodig de zogenaamde ‘stop en go’s’ ten uitvoer.
Op een CP kunnen teams terecht met vragen en kunnen zij zo nodig medische hulp krijgen
van een calamiteitenteam.
Ook zorgen jullie voor koffie, thee, fris, broodjes en soms zelfs een eenvoudige warme
maaltijd.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar van vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019.
Je hebt een lach op je gezicht, zodat iedereen vriendelijk wordt ontvangen.
Je weet van aanpakken en kan/wil hard werken.
Jouw aanwezigheid bij 2 à 3 overleggen per jaar op ons kantoor in Schiedam.
Spreek je Frans en/of Duits? Dat is geen must, maar wel mooi meegenomen.
Je bent een echte teamspeler.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•

Er is een coördinator aanwezig op de route aanwezig.
Er wordt voor (eenvoudige) slaapplaatsen gezorgd.
Vervoer wordt voor je geregeld.
Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers van de CP.

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.

