Functieprofiel lid Organisatiecomité
Algemene omschrijving Le Champion
Le Champion bevordert een gezonde en actieve samenleving door aan mensen van alle leeftijden en van alle
niveaus aansprekende sportevenementen aan te bieden op het gebied van hardlopen, fietsen en wandelen.
Plezier en topprestatie gaan hierbij hand in hand! Le Champion telt 14.000 leden en heeft een staf van ca. 25
medewerkers. Medewerkers en vrijwilligers organiseren jaarlijks meer dan 80 sportevenementen, die zich
onderscheiden door de deelnemers centraal te stellen en hoge kwaliteitsnormen te hanteren.
Iedere discipline (hardlopen, fietsen, wandelen, en vrijwilligers) kent organisatiecomités, die belast zijn met
het organiseren van een sportevenement of een reeks van sportevenementen. Bekende grotere
evenementen zijn de Dam tot Damloop, TCS Amsterdam Marathon, Ronde van Noord-Holland, Ronde van de
Westfriese Omringdijk, Plus Wandel4Daagse Alkmaar en Amsterdam City Walk. Verder organiseert Le
Champion ook kleinere evenementen zoals Midwinterduinloop, Warming up lopen, ATB veldtoertochten etc.

Taken:
•
•
•

•

mede-opstellen Jaarplan evenementen van de desbetreffende discipline;
opstellen Plan van Aanpak voor de diverse evenementen;
organiseren van de evenementen in breedste zin des woords (aanvragen vergunningen, opstellen
veiligheidsplan, uitpijlen route, aanvragen medische inzet, opstellen sponsorplan, opstellen
promotieplan, zorgdragen voor financiële afhandeling, verwerken inschrijvingen en evt. uitslagen, evt.
zorgdragen voor tijdregistratie, muziek, speaker, verkeersregelaars, etc.);
onderhouden van interne (Bestuurscommissie, stichting, vrijwilligers, etc.) en externe contacten
(Gemeenten, sponsors, leveranciers, hulpdiensten, deelnemers).

Verantwoordelijkheden:
•
•

acteren binnen de door het Bestuur en de betreffende Bestuurscommissie gegeven richtlijnen en
goedgekeurde begroting;
voorafgaande en na afloop van evenement afleggen van verantwoording aan de betreffende
Bestuurscommissie.

Eisen:
•
•
•
•
•
•

minimaal MBO werk- en denkniveau;
affiniteit met vrijwilligerswerk en de events, die Le Champion organiseert;
affiniteit met de des betreffende discipline (hardlopen, fietsen of wandelen) of sectie (vrijwilligers);
kennis van MS-Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint);
bereid om Organisatiecomitévergaderingen bij te wonen en hieraan gelieerde werkzaamheden uit te
voeren;
lid van de vereniging Le Champion.

Competenties:
Besluitvaardigheid, communicatief, creativiteit, integer, kwaliteitsbewustzijn, plannen en organiseren en
samenwerkingsgericht.

