SamenLoop voor Hoop is een van de fondsenwervende evenementen van
KWF Kankerbestrijding. De SamenLoop is een lokale 24-uurs wandelestafette
om geld in te zamelen voor onderzoek. Teamleden lopen afwisselend op een
parcours en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Alles staat in het
teken van de voortdurende strijd tegen kanker. Het evenement wordt volledig
door vrijwilligers georganiseerd.
De SamenLoop Expert Financiën & Administratie (FE) maakt onderdeel uit van
het regioteam SamenLoop voor Hoop dat bestaat uit een regiocoördinator
vanuit KWF, collega-FE’s en SamenLoop-coördinatoren. Heb jij een financiële
achtergrond en wil je je inzetten voor SamenLoop voor Hoop? Meld je dan aan
als SamenLoop Expert Financiën & Administratie!

SamenLoop Expert Financiën &
Administratie (FE)
Functieomschrijving
Een SamenLoop wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit vrijwilligers. De
Expert Financiën & Administratie ondersteunt en begeleidt het commissielid Financiën &
Administratie. Het is daarbij het belangrijkste dat er een fatsoenlijke financiële administratie
wordt gevoerd binnen de door KWF gestelde kaders en dat het commissielid Financiën &
Administratie waar nodig advies krijgt over de invulling van zijn rol.
Jouw taken als Expert Financiën & Administratie bestaan o.a. uit:













bijdragen aan de realisatie van de financiële doelstellingen
bewaken van de kernwaarden en kaders waarbinnen de SamenLoop-commissie werkt
bewaken van de financiële voortgang van de SamenLoop-commissie
periodiek overleggen met het commissielid Financiën & Administratie
ondersteunen van de Samenloop-commissie wat betreft financiële zaken
terugkoppelen van de financiële voortgang van de commissie aan de regiocoördinator
adviseren van de commissie bij de financiële inrichting en organisatie
signaleren van verbeterpunten en terugkoppeling geven waar nodig
op de hoogte zijn van KWF beleidsplannen en richtlijnen, werkwijzen en uitstraling
actief uitdragen van het beleid van KWF
actief uitdragen van de missie en visie van SamenLoop voor Hoop
bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van SamenLoop voor Hoop in Nederland

Gewenst profiel
• goede contactuele eigenschappen
• enthousiast en goed georganiseerd
• goed kunnen samenwerken
• financieel onderlegd
• empathisch en gecommitteerd
• klantgericht
• minimaal 1 keer een SamenLoop (mede)georganiseerd
• begrijpt het concept SamenLoop goed en kan het ook uitdragen

Wij bieden






uitgebreide instructies door de regiocoördinator vanuit KWF
trainingen en thema-avonden
de mogelijkheid om waardevolle kennis en werkervaring op te doen
voldoening door wezenlijk iets voor anderen te betekenen
diverse nieuwsbrieven en informatie

Informatie en solliciteren

Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig inzetten voor de missie van KWF?
Meld je meteen aan of neem voor meer informatie contact met ons op via (020) 5700 500 of
per e-mail via samenloopvoorhoop@kwf.nl.

[Geef tekst op]

