Gezocht: Vrijwilliger Nieuwe
SamenLopen
Algemeen
SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is een fondsenwervend
evenement speciaal voor iedereen die met kanker te maken heeft gekregen.
Tijdens een 24-uurswandelestafette staan we samen stil bij kanker én vieren we
het leven. Er zijn optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van
deelnemers die op een bijzondere manier geld inzamelen voor kankeronderzoek.
De openheid en eensgezindheid maken dat een SamenLoop niemand onberoerd
laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
De Vrijwilliger Nieuwe SamenLopen maakt onderdeel uit van het regioteam
SamenLoop voor Hoop dat bestaat uit een relatiemanager van KWF en
expertvrijwilligers (SamenLoop-coördinatoren en financieel experts). Als
Vrijwilliger Nieuwe SamenLopen word je begeleid door de relatiemanager.
Doel van de functie
SamenLoop voor Hoop is een fantastisch evenement dat inmiddels al in veel
plaatsen in Nederland wordt georganiseerd. Om SamenLoop in Nederland verder
te laten groeien, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen nieuwe
initiatiefnemers enthousiast te maken voor dit prachtige evenement. Het doel van
de functie is het ondersteunen van de relatiemanager van KWF bij het uitbreiden
van het aantal SamenLopen in de betreffende regio.
Taken
Een Vrijwilliger Nieuwe SamenLopen:












enthousiasmeert mensen om een SamenLoop te organiseren
belt mensen na die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het
organiseren van een SamenLoop-evenement (géén koude acquisitie)
organiseert (i.s.m. de relatiemanager en andere vrijwilligers) lokale
informatieavonden
kijkt samen met collega-SamenLopers waar kansen liggen voor een
nieuwe SamenLoop en benadert mensen die daarbij kunnen helpen
geeft presentaties over SamenLoop voor Hoop op informatieavonden
draagt actief het beleid en de visie van KWF uit
draagt actief de missie en visie van SamenLoop voor Hoop uit
koppelt de voortgang van de commissie terug aan de relatiemanager
woont regio-overleggen bij van het regioteam
signaleert verbeterpunten en koppelt die waar nodig terug aan KWF
draagt bij aan de groei van SamenLoop voor Hoop in Nederland.

Gewenst profiel






Goede contactuele eigenschappen en enthousiasmerend
Communicatief vaardig
Commerciële instelling en affiniteit met SamenLoop voor Hoop
Kan het concept SamenLoop goed uitdragen
Bereid om in de avonduren te werken en binnen de regio te reizen om
presentaties te geven (reiskosten worden vergoed).

Informatie en solliciteren
Draag jij SamenLoop voor Hoop een warm hart toe en wil jij bijdragen aan de groei
en ontwikkeling van het concept in Nederland? Meld je dan aan of neem voor meer
informatie contact met ons op via (020) 5700 500 of samenloopvoorhoop@kwf.nl.
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