EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR
Stichting DE 4DAAGSE is voor de dienst mobiliteit op zoek naar evenementenverkeersregelaars. Wil jij graag werken voor Nederlands grootste meerdaagse
wandelevenement met ruim 43.000 deelnemers? Ben je enthousiast en niet op je
mondje gevallen? Reageer dan nu op deze vacature.
Over ons
Jaarlijks gaan op de derde dinsdag in juli ruim 43.000 deelnemers van start voor een
enerverende en sportieve prestatie. Zij wandelen vier dagen in de omgeving van Nijmegen
en leggen dagelijks een parcours van 30, 40 of 50 km af. Dit feest van sportiviteit en
verbroedering wordt mogelijk door de samenwerking tussen een aantal betaalde
medewerkers en een groep van 350 onmisbare vrijwilligers. Samen bezorgen zij de
wandelaar – en zichzelf – een onvergetelijke week.
Functiebeschrijving
Je maakt deel uit van de dienst Mobiliteit, deze dienst is tijdens de Vierdaagse
verantwoordelijk voor alle veiligheid – en verkeersmaatregelen.
Op zondag en maandag ben je werkzaam op start- en finishterrein de Wedren. Op de
wandeldagen (van dinsdag tot en met vrijdag) ben je werkzaam ergens op het parcours
waarbij je de doorkomst van de wandelaars begeleidt. Je werkt in wisselende diensten van
03.00 tot 11.00 uur of van 08.00 tot 17.00 uur. Je hebt een zelfverzekerde houding en bent
onder alle omstandigheden in staat iemand op een vriendelijke en informatieve manier te
woord te staan op een zodanige wijze dat het belang van de organisatie en de weggebruiker
zo goed mogelijk gediend is.
Wij zoeken iemand
• die zich goed kan inleven in de werkzaamheden van andere diensten en zich realiseert wat
zijn handelen betekent voor andere delen van de organisatie
• die klantvriendelijk is en werkt volgens de gemaakte afspraken en procedures
• die goed kan samenwerken en verantwoordelijkheid deelt om samen de
gemeenschappelijke doelen te behalen
• die stressbestendig is en flexibel in werken en denken
• die beschikt over goede communicatieve vaardigheden en altijd beleefd en met respect
reageert naar deelnemers en collega’s
• met een goede Nederlandse en Engelse mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• die zich prettig voelt in de digitale wereld en weet om te gaan met de hedendaagse
communicatiemiddelen
• die in een goede fysieke conditie verkeert
• die minimaal 18 jaar is en ruim beschikbaar in de periode rond de Vierdaagse
• die bij voorkeur de stad en de regio goed kent
Wij bieden jou
• een uitdagende functie tijdens het grootste, internationale, meerdaagse wandelevenement
van Nederland
• een informele werksfeer in een sportieve en bevlogen organisatie
• een korte digitale cursus (studietijd ongeveer 3 uur)
• tijdens de Vierdaagse een training on-the-job en begeleiding door ervaren
verkeersregelaars of politiefunctionarissen
• grenzeloze waardering van organisatie en deelnemers
• goede verzorging (kleding, eten en drinken)

Interesse?
Stuur een e-mail met je contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) en mogelijke
opleiding en werkervaring bij andere evenementen naar secretariaat@4daagse.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Hoogvliet via
mobiliteit@4daagse.nl. Vermeld je telefoonnummer in dit bericht zodat hij telefonisch contact
met je op kan nemen.

