PLV HOOFD MOBILITEIT (vrijwillig)
Stichting DE 4DAAGSE is voor de dienst mobiliteit op zoek naar een plaatsvervangend hoofd
van dienst. Zijn mobiliteitsvraagstukken je specialiteit, ben jij een organisatietalent, ben je
enthousiast en gedreven, niet op je mondje gevallen en wil je graag een vrijwillige bijdrage
leveren aan het grootste meerdaagse internationale wandelevenement met ruim 45.000
deelnemers? Reageer dan op deze vacature.
Over ons
Jaarlijks gaan op de derde dinsdag in juli ruim 45.000 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
Samen met het hoofd mobiliteit ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de dienst
mobiliteit. De dienst adviseert de organisatie over de vast te stellen parcoursen en de te nemen
verkeers- en veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse. Deze maatregelen worden verwerkt in een
mobiliteitsplan en samen zijn jullie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan volgens de
opgestelde richtlijnen. Je onderhoudt contacten met relevante organisaties zoals politie en gemeenten
en geeft leiding aan de medewerkers in je team en de verkeersregelaars die ingezet worden.
Dit alles komt samen in het actueel houden van de door de dienst uitgevoerde werkprocessen en het
draaiboek waarin de werkzaamheden en tijdsplanning opgenomen zijn.
Wij zoeken iemand
• met ruime werkervaring in dit vakgebied
• die beschikt over een flinke portie organisatiesensitiviteit, die klantvriendelijk en klantgericht kan
werken en samenwerken hoog in het vaandel heeft
• met een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• met leidinggevende capaciteiten die goed kan plannen en organiseren
• die creatief, initiatiefrijk, stressbestendig en flexibel is
• die gedurende het jaar gemiddeld 4 uur per week beschikbaar is, met uitzondering van de
Vierdaagseweek en de week daaraan voorafgaand, dan is full time beschikbaarheid noodzakelijk.
Een functieprofiel is beschikbaar en sturen we je graag toe.
Wij bieden jou
• een uitdagende vrijwilligersfunctie tijdens het grootste, internationale, meerdaagse wandelevenement
van Nederland;
• een informele werksfeer in een sportieve en energieke omgeving
• goede begeleiding en eigen verantwoordelijkheid in je werkzaamheden
• grenzeloze waardering van organisatie en deelnemers
• goede verzorging (kleding, eten en drinken) en onkostenvergoeding
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV per e-mail naar secretariaat@4daagse.nl ovv vacature plv hoofd
mobiliteit. Voor meer informatie over de functie of voor de toezending van een functieprofiel kun je
contact opnemen met Susanne Gerrits (s.gerrits@4daagse.nl / 06-54911250).

