
 
 
 
 

 Op-/afbouwer Gastheer/-vrouw  Horeca- 
ondersteuning 

Kinderbegeleiding Logistieke 
ondersteuning 

Sport-en-spel- 
begeleiding 

Vrijwilligers-
coördinator 

In het kort 
 

Helpen met op- en 
afbouw en inrichten van 
het terrein.   
 

Begeleiden  van 
bezoekers, teams en 
survivors. 

Diverse horeca-
activiteiten op het 
terrein. 

Begeleiden van kinderen 
(< 10 jaar) tijdens het  
evenement . 

Leveren van hand- en-
spandiensten voor de 
teams en organisatie 
tijdens het hele 
evenement. 

Opzetten van sport-
en-spelactiviteiten. 

Coördineren, plannen 
en begeleiden van 
vrijwilligers  
Vóór, tijdens en na het 
evenement. 

Wie zoeken we? 
 

Energieke 
mannen/vrouwen, 
Flexibel ingesteld, vindt 
het leuk om met anderen 
samen te werken. 
Ruimtelijk en technisch 
inzicht is een pré. 
 

Flexibel , enthousiaste 
en respectvolle 
uitstraling. 
Vindt het leuk om met 
andere samen te 
werken en anderen 
naar de zin te maken. 
Goede communicatieve 
vaardigheden. 

Goede sociale en 
communicatieve 
vaardigheden.  
Flexibel. 
Vindt het leuk om met 
mensen te werken. 
Horecaervaring is een 
pré. 

Flexibel , enthousiaste  
uitstraling. 
Vindt het leuk om met 
kinderen samen te 
werken . 
Goede communicatieve 
vaardigheden. 
Creatief en motiveert 
kinderen om mee te 
doen. 
Straalt vertrouwen uit. 
 

Flexibel en 
oplossingsgericht.  
Vindt het leuk om met 
mensen te werken. 
Ziet in elk probleem 
een oplossing. Is snel 
inzetbaar indien nodig. 
Ruimtelijk en breed 
technisch inzicht is een 
pré. 
Rijbewijs is een pré. 
 

Flexibel , 
enthousiaste  
uitstraling. 
Vindt het leuk om 
met mensen samen 
te werken . 
Goede 
communicatieve 
vaardigheden en 
sportkennis. 
Creatief en motiveert  
bezoekers om mee te 
doen. Ervaring met 
sportcoaching is een 
pré.  
 
 

Vindt het leuk om  
mensen aan te sturen.  
Motivator en goede 
organisatorische 
vaardigheden. 
Leidinggevende 
ervaring is een pré. 
Zelfstandig kunnen 
werken. 

Wat ga je doen? 
 

Plaatsen van materialen 
zoals hekken, tenten, 
Elektra, podia, kramen 
,meubilair, catering 
volgens tekening tijdens 
opbouw. En in 
omgekeerde volgorde 
tijdens de afbouw. 
 
 
 
 

Ontvangen van 
bezoekers, teams en 
survivors. Verstrekken 
van informatie en 
coördineren  van vraag 
en aanbod 
Beantwoorden van 
vragen van deelnemers 
en bezoekers 
Je zorgt er voor dat 
alles op rolletjes loopt 
rond de 

Ondersteunen van 
horeca-activiteiten in 
de breedste zin van het 
woord. Het 
horecaterrein 
representatief en 
opgeruimd  houden. 
 

Kinderopvang tijdens de 
dagactiviteiten . 
Spelbegeleiding binnen 
een afgezet 
kindvriendelijk 
speelgebied . 
Opvang van kinderen die 
hun ouders kwijt zijn. 
Goed in het verzinnen 
van activiteiten 
Er zijn meerdere 
kinderbegeleiders 

Denk aan: verhelpen 
van storingen, terrein 
netjes en operationeel  
houden, helpen met 
het wisselen van 
activiteiten. 

Opzetten en 
coördineren  van 
dagactiviteiten op het 
sport-en-spelgebied . 
Samen met de andere 
begeleiders stel je  
een programma op  
en zorg je dat alles 
op rolletjes en  
veilig verloopt . 
  
 

Planning maken voor de 
inzet van de 
vrijwilligers. Vrijwilligers 
begeleiden en 
evalueren en 
coördineren van de 
activiteiten. 
Aanspreekpunt voor de 
vrijwilligers tijdens de 
SamenLoop. 
 



 
 
 
 

 
 
 

informatiestand. 
 
   
 

nodig. Samen met hen 
stel je een programma 
op. 
 
 
 
 

En verder 
 

Periodes : 
 
Inzet volgens 
rooster en eigen 
beschikbaarheid. 
 
Aansturing vanuit de 
organisatie. 
 
Meerdere posities 
beschikbaar.  
  
 

Periodes : 
 
Inzet volgens rooster en  
eigen beschikbaarheid. 
 
Aansturing vanuit de 
organisatie . 
 
Meerdere posities 
beschikbaar.   
 

Periodes: 
 
Inzet volgens rooster en  
eigen beschikbaarheid. 
 
Aansturing vanuit de 
organisatie. 
 
Meerdere posities 
beschikbaar.  
 

Periodes: 
 
Inzet volgens rooster en  
eigen beschikbaarheid 
 
I.v.m. vrijwilligers met 
kinderen en bezoekers 
ceremonies. 
 
Meerdere posities 
beschikbaar.   
 
 

Periodes : 
 

Inzet volgens rooster en 

eigen beschikbaarheid 

(ook ’s nachts). 

Aansturing vanuit 
organisatie. 
 
Meerdere posities 
beschikbaar. 

Periodes: 
  
Inzet volgens 
rooster en eigen 
beschikbaarheid. 
 
Aansturing vanuit  de 
organisatie. 
  
Meerdere posities 
beschikbaar . 
 

Periodes : 
 
Inzet volgens 
rooster en eigen 
beschikbaarheid. 
 
Deel van de vaste 
commissie. 
 
 
Back-upposities nodig 
i.v.m. 24-uurs event. 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

 Op-/afbouwer Gastheer/-vrouw  Horeca-
ondersteuning 

Kinderbegeleiding Logistieke 
ondersteuning 

Sport-en-spel- 
begeleiding 

Vrijwilligers- 
coördinator 

Leeftijd Vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar  Vanaf 18 jaar Vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar Vanaf 21 jaar 

Soort vacature  Groepsklus Groepsklus Groepsklus Groepsklus Groepsklus Groepsklus Groepsklus 

Dagdelen  Vr o/m 
Za o/m 
Zo o/m 

Za o/m/a 
Zo o/m 

Za o/m/a 
Zo o/m 

Za o/m/a 
Zo o/m 

Za o/m/a 
Zo o/m 

Za  m 
Zo  o/m 

Vr o/m 
Za o/m/a 
Zo o/m/a 

MaS vacature* 
ja ja ja Ja Ja  ja Nee 

Begeleiding* 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

Vergoeding* 
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Verzekering* 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Contract* 
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Rolstoel-toegankelijk 
Nee ja ja ja nee Nee Nee 

 


