Vacature

Coördinator
Vrijwilligersevents
Zomerparkfeest is een gratis, vierdaags cultuurfestival
in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000 bezoeken
over vier dagen en een programma van meer dan 130
acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse
festivals in zijn soort.
Het festival wordt georganiseerd door een vrijwilligersorganistie en om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten
worden jaarlijks verschillende events georganiseerd.
Hiervoor zoeken wij een Coördinator vrijwilligersevents.

Ben jij de eventcoördinator die houdt van
uitdaging en vrijheid om eigen ideeën ten uitvoer
te brengen? Dan zoeken wij jou!
Met meer dan 1.000 vrijwilligers die elk jaar aan
de slag gaan om Zomerparkfeest weer tot een
succes te maken, is de vrijwilligerscommissie
geen overbodige luxe voor ons festival. Voor
de vrijwilligerscommissie ligt de nadruk op het
intensiveren van de missie: “inspiratiebron zijn
voor de regionale samenleving”. De focus leggen
op Zomerparkfeest als vrijwilligersorganisatie,
waarbij elke vrijwilliger zich verbonden voelt
met het festival. Om deze missie te kunnen
nastreven zijn de elementen “gastvrij”,
“proactief” en “verbinding” de bouwstenen
voor de vrijwilligerscommissie. Als Coördinator
vrijwilligersevents ga je onderdeel uitmaken van
dit team.

Profiel
Als eventcoördinator ben je eindverantwoordelijk
voor de opzet en uitvoering van een aantal
evenementen voor vrijwilligers. Je bent hét
aanspreekpunt tijdens het evenement en weet
het programma uitstekend te vertalen naar de
vooraf gestelde doelen.
Je bent de spil binnen de organisatie voor
het opzetten van aantal evenementen voor

vrijwilligers en dit doe je ook samen met een
aantal vrijwilligers. Je zorgt voor de juiste
personen in jouw team om een evenement op te
zetten en bent ervoor verantwoordelijk dat het
evenement succesvol verloopt.
Je bent onderdeel van het vrijwilligersteam,
verantwoordelijk voor het verduurzamen van
onze vrijwilligers door ze te verbinden aan, en te
boeien voor Zomerparkfeest. Om uitvoering te
geven aan onze missie zijn evenementen voor
vrijwilligers essentieel.

Taken en verantwoordelijkheden
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
en capaciteiten om leiding te nemen;
• Je schakelt snel, denkt oplossingsgericht en
gaat altijd voor het beste resultaat;
• Je bent stressbestendig en weet het overzicht
te bewaren;
• Je bent energiek, positief en gastvrijheid zit in
je bloed;
• Je bent creatief en een organisatietalent.

Procedure
Heb je interesse, stuur dan een inspirerende
motivatie naar secretariaat@zomerparkfeest.nl
o.v.v. Coördinator Vrijwilligersevents.

