Vacature: Baancommissaris NSRF Slotwedstrijden
Voor de mooiste roeiwedstrijd van Nederland is de NSRF op zoek naar een nieuwe baancommissaris.
Achtergrond:
De Nederlandse Studenten Roei Federatie is opgericht in 1966, en is de belangbehartiger voor alle
Nederlandse Studentenroeiverenigingen. Sinds 1975 organiseert de NSRF de Slotwedstrijden. Deze
wedstrijd wordt georganiseerd door de NSRF Slotwedstrijdencommissie welke verantwoordelijk is voor het
wedstrijdverloop op het water. Voor de ondersteuning van deze wedstrijdcommissie wordt ieder jaar de
samenwerking gezocht met één van de lid verenigingen van de NSRF, voor onder andere de organisatie op
de kant & vrijwilligers.
De functie:
Als baancommissaris ben je verantwoordelijk voor de 'harde' kant van het evenement: jij regelt de
vergunning, inkoop, materialen en zorgt ervoor dat de baan in optimale staat verkeert voor de roeiwedstrijd.
Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie en houdt veel contact met de vereniging die samen
met de NSRF het evenement organiseert. Ook houd je contact met externe organisaties als gemeente,
veiligheidsdiensten, KNRB en meer. Je doet dit samen met een twee baancommissarissen en staat er dus
niet alleen voor.
Jouw profiel:
Student of net afgestudeerd
(Oud) lid bij een studentenroeivereniging
Bij voorkeur ervaring met de organisatie van (sport)evenementen
Teamspeler
Assertief
Werkt goed met deadlines
Wat van je verwacht wordt:
Je bent bereid je in te zetten voor de komende edities van de NSRF Slotwedstrijden. In het najaar en de
winter is het altijd erg rustig. In het voorjaar ben je bezig met de vergunningsaanvraag en tref je diverse
voorbereidingen. In de aanloop naar de wedstrijd is een investering van enkele uren per maand afdoende.
Het zwaartepunt ligt rond het evenement. Het gehele weekend en de dagen van op- en afbouw ben je
volledig bezig met het evenement.
Wat je ervoor terug krijgt:
Je komt te werken in één van de leukste wedstrijd-organisaties van Nederland, een gezellig team van
studenten en starters die met plezier samenwerken. Om de paar weken vergaderen we, (zonder corona)
eten we ook vaak samen en wij gaan jaarlijks op een weekendje weg. Daarnaast doe je veel contacten op
in de roeiwereld en maak je kennis met mensen van andere roeiverenigingen. De ervaring die je opdoet
met dit evenement is zeer waardevol voor je verdere carrière in, of buiten, de roeiwereld. De rol van
baancommissaris biedt de mogelijkheid om je sociale en organisatorische vaardigheden naar een hoger
niveau te tillen. Je hebt veel autonomie en mag veel beslissingen maken voor het evenement.
Reageren
Geïnteresseerden kunnen hun interesse (vergezeld van CV en motivatie) per mail kenbaar maken via
slotwedstrijden@nsrf.nl. Ook voor vragen kun je contact opnemen op dit e-mailadres.

