Vacature Coördinator Verkeer

De locatie
De locatie voor deze functie is de gehele route Parijs – Rotterdam of Hamburg – Rotterdam.
Het is van groot belang dat beide routes van start tot finish worden bekeken. Wij zijn op zoek
naar maximaal 4 mensen die in koppels (dus 2 koppels) de route gaan verkennen.
Wat ga je doen?
Twee personen gaan samen in een auto (een deel van) de route bekijken op
verkeersveiligheid. Je bekijkt de route en signaleert alle gevaarlijke situaties en observeert
deze voor een korte periode. Je kijkt o.a. naar gedrag van lopers, fietsers en voertuigen,
uitzicht beperkende zaken, invloed van weer, daglicht/donker en overig verkeer en
onvoorziene wegversperringen.
Je houdt je bevindingen bij op een vooraf vastgesteld formulier en voegt coördinaten en
foto’s toe. Je geeft advies over mogelijke oplossingen.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de (door een externe
partij ingezette) verkeersregelaars.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Beschikbaar van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni.
Je bent zelfstandig en toont eigen initiatief.
Je bent betrokken en hebt overtuigingskracht.
Je bent in bezit van een geldig rijbewijs, minimaal B. Een rijbewijs in meerdere
categorieën is een pré.
Je hebt meerdere jaren rijervaring.
Je hebt ervaring met verkeersveiligheid/verkeersproblematiek en hebt verkeersinzicht.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Je werkt onder leiding van de projectleider Verkeer.
Er wordt per koppel één auto ter beschikking gesteld.
Je krijgt een tankpas, zodat je in Nederland en het buitenland makkelijk kunt tanken.
Er worden (eenvoudige) slaapplaatsen geregeld.
Eten wordt ook geregeld op diverse plekken op de route.
Tijd voor gezelligheid met de andere vrijwilligers en de leden van de deelnemende
teams.

Ben je enthousiast geworden en wil jij met de Roparun 2019 dit team versterken, meld je dan
vóór 28 februari 2019 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.

