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CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM is de oudste triatlon in Europa. Dit jaar wordt de 2021 World Triathlon 
Multisport Championships Almere-Amsterdam georganiseerd. Naast de grote wedstrijd op de zondag bestaat het 
evenement ook nog uit diverse andere WK-wedstrijden en side-events. Het gehele evenement wordt jaarlijks door 
zo’n 700 vrijwilligers georganiseerd. Lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van zo’n grote groep vrijwilligers en samen 
dit geweldige evenement te organiseren? Misschien is onderstaande functie iets voor jou.  

Voor het onderdeel Race Security and Support (RSS), zijn we voor de komende jaren op zoek naar een 
enthousiaste en proactieve: 

Coördinator motorploeg M/V 

Wat ga je doen? 

Als coördinator motorploeg ben je, samen met de manager,  verantwoordelijk voor de motorploeg, zowel voor, 
tijdens en na de wedstrijd; Geef je aansturing aan de motorploeg in overleg met de coördinator; Ben je 
aanspreekpunt voor alle motorrijders; Heb je direct contact met de manager motorploeg en manager RSS en werk 
je nauw samen met de andere coördinatoren motorploeg.  

Je taken bestaan onder andere uit: 

● Ondersteuning van de manager;  

● Mee- en uitdenken vooraf aan de wedstrijd van processen en protocollen;  

● Processen en protocollen ten uitvoering brengen; 

● Aansturing van motorrijders; 

● Aanspreekpunt voor vrijwilligers. 

De coördinator motorploeg die wij zoeken: 

● Is gedreven & teamgericht; 

● Heeft al enige ervaring in een motorploeg bij een soortgelijk evenement;  

● Is sociaal en communicatiefvaardig; 

● Is vooruitdenkend en iemand met doorzettingsvermogen; 

● Nauwkeurig, accuraat en stressbestendig; 

● Is beschikbaar voor overleggen in de voorbereidingsfase (3-4 avonden per jaar), gedurende de 
opbouwfase van het evenement qua aansturing van het team en is bereid om in de voorafgaande periode 
tijd te besteden aan de voorbereiding (2-3 uur per week); 

● Heeft ervaring met het werken met Microsoft Office. 

Wat voor type ben je?                                                                                                   

Je wilt je vrijwillig inzetten, wil gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van  een groot jaarlijks 
evenement en kan de verantwoordelijkheid dragen voor een eigen deelgebied. Je bent in staat om in het geval van 
calamiteiten het hoofd koel te houden en oplossingsgericht te handelen. Dit alles natuurlijk met een team van 
vrijwilligers die je hierbij ondersteunen.  

Wat kan je verwachten?                                                                                                  

● Werken binnen een grote enthousiaste groep vrijwilligers;  

● Mooie plek om ervaring op te doen;  

● We bieden je ruimte voor ideeën en eigen inbreng; 

● Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid; 

● Veel waardering vanuit de vrijwilligers en sporters. 

Interesse?  
Is je interesse gewekt? Dan gaan we graag met jou in gesprek! Stuur dan je motivatiebrief naar: marcel@challenge-
almere.com en robert@challenge-almere.com, onder vermelding van ‘sollicitatie coördinator motoren’. 


