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Functieomschrijvingen Dam tot Dam hulpverlening 2022 
 

Het Rode Kruis speelt ook tijdens het Dam tot Dam weekend een belangrijke ondersteunende rol in 

de hulpverlening. Op zaterdag en zondag verzorgen wij met bijna 350 vrijwilligers de (medische) 

hulpverlening aan meer dan 80.000 hardlopers, wandelaars en wielrenners. Het Dam tot Dam 

weekend is het grootste sportieve weekend van Nederland. Naast de ‘Dam tot Damloop’ en 

‘Damloop by Night’ vinden in hetzelfde weekend namelijk ook de ‘Dam tot Dam Wandeltocht’ en de 

‘Dam tot Dam Fietsclassic’ plaats. 

 

De organisatie van de hulpverlening tijdens dit evenement wordt verzorgd door een projectteam van 

het Rode Kruis. Wil je meehelpen in de organisatie en coördinatie van dit evenement. Het 

projectteam heeft de volgende vacatures: 

 

Manager Logistieke dienst MLD Dam tot Dam hulpverlening (vrijwillig) 

De manager Logistiek (MLD) is voorafgaand aan het operationele weekend verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van de sectie Facilitaire Dienst (LD) in samenwerking met het middenkader Logistiek. 

Tijdens het operationele weekend is de MLD eindverantwoordelijk voor de sectie LD. De MLD is 

verantwoordelijk voor het werven van alle functionarissen binnen de sectie LD. Aanstellingen van 

leidinggevenden (middenkader) LD geschiedt in overleg met projectleiding. 

Klik hier om de volledige vacature te zien en te solliciteren. 

 

Manager Verbindingsdienst (MVBD) Dam tot Dam hulpverlening (vrijwillig) 

De manager Verbindingsdienst (MVBD) is voorafgaand aan het operationele weekend 

verantwoordelijk voor de voorbereiding van de sectie Verbindingsdienst(VBD). Tijdens het 

operationele weekend is de MVBD eindverantwoordelijk voor sectie VBD, bestaande uit centralisten, 

technische dienst en het middenkader VBD. De MVBD is verantwoordelijk voor het werven van alle 

functionarissen binnen de sectie VBD. Aanstellingen van leidinggevenden (middenkader) VBD 

geschiedt in overleg met projectleiding. 

Klik hier om de volledige vacature te zien en te solliciteren. 

 

Manager Financiën Dam tot Dam hulpverlening (vrijwillig) 

Als manager financiën speel je een belangrijke rol in de voorbereiding en afhandeling van de 

financiële aspecten van onze hulpverlening voor dit evenement. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. 

uit het maken van een begroting, opzetten en bijhouden van een financiële administratie en het 

afhandelen van de crediteurenadministratie 

Klik hier om de volledige vacature te zien en te solliciteren. 

https://www.rodekruis.nl/vacatures/operationeel-leider-ol-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig-2/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/operationeel-leider-ol-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig-2/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/manager-verbindingsdienst-mvbd-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/manager-verbindingsdienst-mvbd-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/vacature-manager-financien-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/
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Supportmedewerker Dam tot Dam hulpverlening (vrijwillig) 

De supportmedewerker voert secretariële taken uit ten behoeve van de projectleiding en het 

projectteam van de Dam tot Dam hulpverlening. De supportmedewerker is het eerste aanspreekpunt 

voor de vrijwilligers die zich aanmelden voor de hulpverlening en beheert daarom ook de mailbox. 

De supportmedewerker bemant tijdens het operationele weekend de receptie en stuurt daar de 

medewerkers Receptie aan. 

Klik hier om de volledige vacature te zien en te solliciteren. 

 

Projectleider Dam to Dam hulpverlening (vrijwillig) 

De projectleider stuurt in de voorbereiding, tijdens en na afloop van de evenementenhulpverlening 

een projectteam aan. De projectleider is operationeel eindverantwoordelijk voor de 

evenementenhulpverlening van het desbetreffende evenement. De tijdsinvestering wordt in overleg 

met het Hoofd Evenementenhulp vastgesteld. De projectleider is als visitekaartje van het Rode Kruis 

proactief, hulpvaardig en gastvrij. 

Klik hier om de volledige vacature te zien en te solliciteren. 

 

https://www.rodekruis.nl/vacatures/manager-supportmedewerker-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/operationeel-leider-ol-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/
https://www.rodekruis.nl/vacatures/operationeel-leider-ol-dam-tot-dam-hulpverlening-vrijwillig/

