Fietsevent West-Vlaanderens Mooiste
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding
waarin u zich creatief en organisatorisch kan uitleven?
Wordt dan lid van het eventteam ‘West-Vlaanderens Mooiste’!
Wat is West-Vaanderens Mooiste?


West-Vlaanderens Mooiste is een vierdaags fietsevent in Roeselare. Het jaarlijkse
fietsevent wordt dit jaar georganiseerd van 23 t.e.m. 26 augustus en richt zich tot iedere
fietser. Naast het fietsen zijn er heel wat nevenactiviteiten, zoals optredens, fietsbeurs,
Sportelen, wandelen, kinderspeeldorp, … .
Kortom West-Vlaanderens Mooiste is een sportief en gezellig event met een recreatief
karakter waarbij ieder lid van de familie zijn gading vindt!

Conceptuele voorstelling van het event:
4 - daags sportief en recreatief fietsfeest!
West-Vlaanderens Mooiste is een uniek fietsevent in Vlaanderen!
Iedere fietser is welkom tijdens West-Vlaanderens Mooiste!

West-Vlaanderens Mooiste is op zoek naar volgende medewerkers?


Ons eventteam kan versterking gebruiken op volgende domeinen:
 Opbouw en afbraak, communicatie, inschrijvingen, mobiliteit, het uitbaten van
bevoorradingshaltes, magazijn en transport, secretariaatswerk, parcours,
promotaken, sociale media

Gerichte taakprofiel:
we zijn op zoek naar medewerkers voor de opbouw en afbraak!
Wij zijn op zoek naar medewerkers met volgende algemene kenmerken:









Je hebt een passie voor evenementen, meer bepaald sport gerelateerd.
Je studeert nog of je bent reeds aan het werk en je bent op zoek naar toffe uitdagingen.
Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid waar nodig!
Je bent creatief en hebt een grote dosis aan organisatievermogen.
Sociale ingesteld is je niet vreemd en je bent een teamplayer met een lach.
Je spreekt & schrijft nauwkeurig en foutloos Nederlands, kennis van het Frans en Engels is een
pluspunt maar geen must.
Rijbewijs is een pluspunt maar zeker geen vereiste.
Je hebt geen problemen om je handen zwart te maken.

Specifieke taakomschrijving voor opbouw en afbraak:


Je helpt in de dagen voor en na het evenement alles op te bouwen en op te ruimen (plaatsen van
nadars, stoelen, tafels, stobalen op parcours, ophangen promomateriaal, ...).

Wat bieden we jou?


Algemeen:






Catering:
Financiële vergoeding:
Kilometervergoeding:
Verzekering:

Flexibele taakomgeving.
Vrije keuze van tijd en taak invulling
Leuke, toffe werksfeer
Het verwerven van ervaring in de eventsector.
Uitdagende taak met eigen creatieve inbreng in de organisatie
Ja (drink & food)
neen
neen
Ja, Burgerlijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen verzekering

Wanneer is de taak gepland?




Datum:
Tijdstip:
Frequentie:

21, 22 en 27 augustus 2018
van 8u tot 12u & 13u tot 17u
Korte, eenmalige opdracht

Locatie?


Expo Roeselare:

Diksmuidsesteenweg 400 – 8800 Roeselare

Meer info?


Dienst Publiekswerking: Björn Leenknegt
Zuidstraat 17 / 2° verdiep – 8800 Roeselare
Bjorn.leenknegt@roeselare.be
051 26 23 67 – 0496 26 48 06

