Simac Ladies Tour 2022
Geplaatst op: 24 May 2022
Status: Open
Vacaturenummer: 767
Meehelpen aan een tof wieler-event? Het ondersteunen van de organisatie van de Simac Ladies Tour in
Lelystad in de periode van 29 augustus t/m 1 september 2022. We zijn op zoek naar 40 à 50 vrijwilligers die
ons komen helpen bij de organisatie van dit grote event. Dit jaar verwachten we meer dan 5.000 bezoekers
en tijdens de uitzending verwachten we meer dan 2 miljoen kijkers wereldwijd! Dit is het event waarmee we
Lelystad op de kaart zetten. En daar kan jij bij helpen!

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Niet alleen voor het opbouwen, maar ook tijdens het event zoeken wij vrijwilligers die kunnen
ondersteunen bij
het op- en afbouwen van de start/ﬁnish
het op- en afbouwen van het evenemententerrein
plaatsen en verwijderen van bouw- en dranghekken
het plaatsen van spandoeken en beachﬂags
de parkeerbegeleiding
de horeca tijdens het wielerevent (overdag) en tijdens de feesten in de avond
de site-events (dikke Banden Race, ﬁetsclinics etc)
het schoonmaken & opruimen van terreinen
het verzorgen van de catering
het bezetten van de persruimte
het schoonhouden en bemannen van de toiletten

Werktijden
Beschikbaar zijn van vroeg tot laat. Werktijden zijn in overleg en afhankelijk van de werkzaamheden.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Minimum leeftijd 18 jaar
Een ﬂinke dosis enthousiasme

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?

LelystadDoet is een onderdeel van

Extra informatie
29 augustus opbouwen – werkzaamheden overdag en avond
Dinsdag 30 augustus – Simac Ladies Tour – werkzaamheden overdag
Alle werkzaamheden vinden plaats in en nabij Batavia Stad Fashion Outlet

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Hoeveel plekken:

50

Startdatum:

29 Aug 2022

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Ja

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

