Swim to Fight Cancer Eindhoven zoekt een:

Projectleider Swim to Fight Cancer
Eindhoven
die de drijvende kracht achter ons energieke team wil zijn.
Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent in een
plaatselijk decor waarbij individuele deelnemers en teams
zoveel mogelijk donaties ophalen voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor
wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Inmiddels zijn er
meer dan 18 plaatsen in Nederland waar dit evenement succesvol wordt georganiseerd.
Voor de vierde editie van onze Swim to Fight Cancer in Eindhoven op zondag 6 september
2020 in het Eindhovens Kanaal staat in de basis al een sterk team klaar. Dit zijn gedreven
vrijwilligers die de afgelopen drie edities van Swim to Fight Cancer Eindhoven een succes
hebben gemaakt. De enige die nog ontbreekt dat ben JIJ: de ervaren projectleider die uit
omgeving Eindhoven komt, en die de spin in het web wil zijn van dit fantastische evenement.
Wil je een project realiseren met gedreven mensen en iets neerzetten in jouw gemeente dat
er écht toe doet? Wil je mensen die te maken hebben met kanker een platform bieden om
hun onmacht om te zetten in kracht? Wil je ervaren hoe verbondenheid en saamhorigheid
de motor kunnen zijn van een evenement? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Met jouw enthousiasme, gedrevenheid en betrokkenheid geef je iets waardevols terug aan
de samenleving; je steunt alle kankerpatiënten die dagelijks te maken hebben met deze
ziekte. Daarnaast ontvang je voor deze rol ook een vergoeding die past bij dit goede doel.

Wat zijn je verantwoordelijkheden:
• Overall projectmanagement vanaf heden t/m oktober 2020
• Uitbreiden van het bestaande organisatieteam
• Connectie tussen bestuur en kernteam
• Aansturing bestuur
• Aanspreekpunt voor de projectmanager van Fight cancer
• Kennis delen met projectleiders van andere Swim to Fight Cancer edities
• Eerste (grove) begroting i.s.m. penningmeester
• Zicht houden op financiën i.s.m. penningmeester
• Gesprekken met belanghebbenden en partners (zoals gemeente/vergunning,
waterschap/waterkwaliteit, logistiek, veiligheid) i.s.m. bestuurslid en/of de
betreffende coördinator
• Aanspreekpunt voor kernteamleden betreffende hun taken
• Werving deelnemers sturen en monitoren i.s.m. kernteam
• Eindverantwoordelijk voor het hele proces
• Eindverantwoordelijke voor het draaiboek
• Eventmanager tijdens de dag

•
•

Agendapunten bestuursvergaderingen inventariseren en delen
Verantwoordelijk voor gebruik en beheer Google Drive

Wat voeg jij toe:
• Je komt uit omgeving Eindhoven en begrijpt daarom precies hoe het reilt en zeilt
binnen jouw stad
• Je bent een ervaren project- of eventmanager
• Je bent in staat met verschillende mensen met verschillende skills en achtergronden
te werken, en weet dit in te zetten om een gouden team te vormen
• Je overziet het geheel, en ziet tegelijk op detailniveau wat er moet gebeuren om een
veilig en geslaagd evenement neer te zetten.
• Je durft mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, en grijpt in als zaken
even niet lopen zoals gepland.
• Je hebt een gunfactor en vindt het leuk je eigen netwerk, kennis en expertise in te
zetten voor een hoger gemeenschappelijk doel dat iedereen raakt.
• Je bent gemotiveerd om samen met een enthousiast team in Eindhoven zoveel
mogelijk deelnemers en bedrijventeams te activeren voor Swim to Fight Cancer
Eindhoven en daarmee geld op te halen voor kankeronderzoek en -preventie.
Wat bieden wij:
• Een goede doelen vergoeding o.b.v. een staffel gerelateerd aan het resultaat.
• Heel veel aanstekelijke passie en gedrevenheid.
• Een persoonlijk platform om jouw sociale betrokkenheid te etaleren. Heel waardevol,
en niet in geld uit te drukken.
• Alle faciliteiten om jouw inzet maximaal te laten renderen.
• Een luisterend oor voor al jouw fenomenale ideeën en acties.
• Een onvergetelijke ervaring, ook voor ervaren projectleiders is dit uniek!
• De kans om iets wezenlijks bij te dragen aan meer onderzoek doen naar kanker.
Samen zorgen we er zo voor dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is.
Love life. Fight cancer.
Interesse gewekt?
Schrijf dan vooral géén lange brief of uitgebreid CV! Stuur gewoon een mailtje met jouw
drive om dit te doen naar marije@fightcancer.nl of bel met Marije Zuidervaart 06 200 600
16 voor meer informatie. Reageren kan tot 10 februari 2020.
Kijk voor meer informatie op www.swimtofightcancer.nl

