Vacature Projectleider Calamiteitenteam
Calamiteitenteam
Het calamiteitenteam is samengesteld uit mensen met diverse professionele achtergronden in
de hulpverlenende sector. Dit zijn artsen, (ambulance)verpleegkundigen, brandweermensen of
mensen die op een ander gebied ervaring hebben met het afhandelen van incidenten. Voor het
afhandelen van technische problemen zijn er binnen het team personen die werkzaam zijn bij
de ANWB/ Wegenwacht. De ondersteuning die het team biedt, is bedoeld voor vrijwilligers en
deelnemende teams.
De functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je geeft leiding aan het Calamiteitenteam binnen de Roparun;
Je coördineert de voorbereidingen van het Calamiteitenteam in aanloop naar de Roparun;
Je zoekt verbinding met de overige projectleiders om zaken op elkaar af te stemmen;
Je bent verantwoordelijk voor de samenstelling van je team en het invullen van vacatures;
Je organiseert meerdere overleggen per jaar met het Calamiteitenteam;
Tijdens de Roparun stuur je de vrijwilligers van het Calamiteitenteam aan en ben je
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van alle taken;
Tijdens de run ben je ook aanspreekbaar als vertegenwoordiger van de Roparun;
Je bent aanwezig op diverse bijeenkomsten die voor de vrijwilligers georganiseerd worden
en op de overleggen voor projectleiders;
Je hebt regelmatig contact met en legt verantwoording af aan de portefeuillehouder route.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent beschikbaar van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni 2019;
• Je hebt een actieve en enthousiaste inzet;
• Je bent betrokken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent in staat om binnen (en waar nodig buiten) de organisatie verbindingen te maken
• Je bent daadkrachtig en een motivator;
• Je bezit goede contactuele eigenschappen en hebt een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;
• Je bent in staat strategische zaken te vertalen naar een goede uitvoering;
• Je draagt bij aan een veilige en gezellige werkomgeving waarbij de Roparun centraal staat.
Wat kun je van ons verwachten?
• Je werkt onder leiding van de portefeuillehouder route;
• Je ontvangt een pakket vrijwilligerskleding;
• Tijdens de Roparun wordt (indien nodig) vervoer en voeding voor je geregeld;
• Veel 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.

