Vacature Start Hamburg

De locatie
Op de startlocatie Hamburg komen alle 101 teams op de Duitse route.
Vrijdag arriveren de teams die ook overnachten, tevens alle vrijwilligers, ’s avonds feestje
met alle aanwezigen om vervolgens op zaterdag alle teams een mooie start te geven van de
Roparun.
Er is een groot parkeerterrein voor de teams om te parkeren, te relaxen e.d. Ook zijn allerlei
faciliteiten beschikbaar zoals toiletten, douches en eten en drinken.
Daarnaast is er een groot startterrein met een slaaptent, grote partytent, Roparun Radio, en
DJ. Uiteraard ontbreekt de startboog als Roparun icoon niet.
Wat ga je doen?
Op het startterrein in Hamburg zijn er zeer veel verschillende werkzaamheden te doen. Om
je een indruk te geven wat we doen volgen een aantal voorbeelden; meehelpen met
opbouwen en aankleden van de startlocatie, slaaptent en party- & cateringtent. Begeleiden
van binnenkomende organisatie-auto’s, assisteren bij de bbq op vrijdagavond,
verkeersregelaar op zaterdag voor alle teams die binnenkomen en vertrekken, afbreken en
opruimen en alle werkzaamheden die daar bij horen en tussen vallen.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar van donderdagmiddag 6 juni tot en met zondag 9 juni 2019.
Je hebt een lach op je gezicht, zodat iedereen vriendelijk wordt ontvangen.
Je weet van aanpakken en kan/wil hard werken.
Spreek je 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 start in Hamburg.
Er is een tent met bedden.
Douche- en toilet gelegenheid is aanwezg.
Eten en drinken wordt verzorgd.
Vervoer wordt voor je geregeld.
Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers van de start in Hamburg.

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.

