Evenementenhulpverlener
Als Evenementenhulpverlener ben je getraind voor onverwachte situaties. Is er iemand
gewond? Je houdt je hoofd koel en neemt je verantwoordelijkheid.
Tijdens de Zwarte Cross staan jij en je team klaar. De bezoekers hebben een geweldige
dag en jij ook.

Wie ben jij?
•

Je bent 18 jaar of ouder

•

Je hebt een geldig EHBO-diploma, bij voorkeur aangevuld met certificaat hulp bij
evenementen

•

Je bent een echte teamspeler en werkt onder leiding van de teamleider

•

Je bent stressbestendig en beschikt over incasseringsvermogen

•

Je komt direct in actie als er iets gebeurt en neemt je verantwoordelijkheid

•

Je luistert goed en reageert op behoeften van slachtoffers

Als evenementenhulpverlener krijg je
•

Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk

•

De kans om mensen te helpen zodat zij weer onbezorgd van het evenement kunnen
genieten

•

De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

•

De mogelijkheid om te overnachten

•

Reiskosten vergoeding

•

Een gezellig weekend, een geweldige en onvergetelijk ervaring

Geïnteresseerd?
Reageer nu en meld je aan als vrijwilliger via deze link. Heb je nog vragen? Stuur dan
een mail naar zwartecross@rodekruis.nl

2020 Functieomschrijvingen Zwarte Cross

Administratief medewerker
Ben jij iemand die graag de administratieve ondersteuning biedt? Je bent lid van het
support team en samen met het team ontvang je de evenementenhulpverleners en zorg
je ervoor dat zij met de benodigde spullen hun diensten kunnen draaien. Daarnaast help
je met het verwerken van met name behandelinformatie van de Medische Dienst en
EHBO posten.
Tijdens de Zwarte Cross staan jij en je team klaar voor de inzetleiders en projectteam.
De bezoekers hebben een geweldige dag en jij ook.

Wie ben jij?
•

Je bent 18 jaar of ouder

•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

•

Je hebt een analytisch vermogen en je bent accuraat

•

Je bent stressbestendig en kunt geconcentreerd werken in een hectische omgeving

•

Je hebt ervaring met Microsoft Office (met name Excel) en overige ICT middelen

Als Administratief medewerker krijg je
•

Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk

•

De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

•

De mogelijkheid om te overnachten

•

Reiskosten vergoeding

•

Een gezellig weekend, een geweldige en onvergetelijk ervaring

Geïnteresseerd?
Reageer nu en meld je aan als vrijwilliger via deze link. Heb je nog vragen? Stuur dan
een mail naar zwartecross@rodekruis.nl

2020 Functieomschrijvingen Zwarte Cross

Logistieke ondersteuning
Ben jij iemand die graag de goederen en mensen van a naar b brengt? En help jij graag
mee om allerhande logistieke uitdagingen op te lossen. Dan zoeken wij jou. Jij zorgt
ervoor dat alle materialen en mensen op de juiste plek zijn, zodat de hulpverlening
optimaal verloopt.
Tijdens de Zwarte Cross staan jij en je team klaar voor alle medewerkers. De bezoekers
hebben een geweldige dag en jij ook.

Wie ben jij?
•

Je bent 18 jaar of ouder

•

Je hebt bij voorkeur een geldig EHBO-diploma

•

Je hebt aantoonbare ervaring als chauffeur met Rode Kruis voertuig

•

Je bent in het bezit van basiscursus portofoongebruik

•

Je bent stressbestendig en beschikt over incasseringsvermogen

•

Je komt direct in actie als er iets gebeurt en neemt je verantwoordelijkheid

Als Logistiek medewerker krijg je
•

Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk

•

De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

•

De mogelijkheid om te overnachten

•

Reiskosten vergoeding

•

Een gezellig weekend, een geweldige en onvergetelijk ervaring

Geïnteresseerd?
Reageer nu en meld je aan als vrijwilliger via deze link. Heb je nog vragen? Stuur dan
een mail naar zwartecross@rodekruis.nl

2020 Functieomschrijvingen Zwarte Cross

Biker
Als Biker ben je getraind voor onverwachte situaties. Is er iemand gewond? Je houdt je
hoofd koel en neemt je verantwoordelijkheid.
Tijdens de Zwarte Cross staan jij en je team klaar. De bezoekers hebben een geweldige
dag en jij ook.

Wie ben jij?
•

Je bent 18 jaar of ouder

•

Je hebt een geldig EHBO-diploma, aangevuld met certificaat hulp bij evenementen en
Bike certificering.

•

Je bent een echte teamspeler en werkt onder leiding van de teamleider

•

Je bent stressbestendig en beschikt over incasseringsvermogen

•

Je komt direct in actie als er iets gebeurt en neemt je verantwoordelijkheid

•

Je luistert goed en reageert op behoeften van slachtoffers

Als biker krijg je
•

Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk

•

De kans om mensen te helpen zodat zij weer onbezorgd van het evenement kunnen
genieten

•

De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

•

De mogelijkheid om te overnachten

•

Reiskosten vergoeding

•

Een gezellig weekend, een geweldige en onvergetelijk ervaring

Geïnteresseerd?
Reageer nu en meld je aan als vrijwilliger via deze link. Heb je nog vragen? Stuur dan
een mail naar zwartecross@rodekruis.nl
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