
 
Gezocht: Coördinator evenementen en dienstverlening  

 
 
 

 
- draagt zorg voor een actuele, betrouwbare en volledige jaarplanning; 
- onderhoudt een goede relatie met de aanvragers (particulier en bedrijven); 
- doet een risico inventarisatie en bepaalt de inzet voor elk evenement; 
wat behoort tot de risico inventarisatie: 
- de (beperkte) bereikbaarheid van het evenement of afgelegen locatie;  
- de specifieke (kwetsbare) doelgroep, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten;  
- evenementen direct aan- en op open water;  
- zware fysieke inspanning bij deelnemers;  
- verwacht bovenmatig gebruik van alcohol en/of geestverruimende middelen;  
- verhoogd risico op letsel bij deelnemers en/of omstanders. 
- durft beslissingen te nemen over de inzet van EHBO-ers en de materialen en heeft de 
eindverantwoording voor de hulpverlening van de aangevraagde evenementen; 
- neemt minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement contact op met de EHBO-ers om 
hen op de hoogte te brengen van hun inzet en de details. 
- onderhandelt met aanvragers om een acceptabel kostenplaatje aan te bieden; 
- communiceert duidelijk en helder over belangrijke punten met de aanvrager om de beste 
werkwijzen te realiseren om eventuele problemen te voorkomen bv inrichten van de EHBO-
post, het terrein in vakken verdelen en het ontruimingsplan door te spreken; 
- rapporteert over de aard en hoeveelheid zorgcontacten; 
- brengt ideeën en wijzigingen in voor inzet bij nieuwe evenementen en om de opbrengst te 
verhogen; 
- maakt gebruik van digitale middelen en portofoons om contactinformatie van aanvragers / 
EHBO-ers / hulpdiensten te beheren. 
- beschikt over enige jaren ervaring in de coördinatie en over sterke organisatorische en 
communicatieve vaardigheden. De coördinator heeft aandacht voor het grote geheel en 
details. 
- heeft het vermogen om een netwerk van samenwerkingsorganisaties volledig te benutten. 
- zorgt voor een jaarverslag op de algemene ledenvergadering. 
 
Deze persoon is bij voorkeur lid van het bestuur als algemeen bestuurslid / coördinator 

evenementen en dienstverlening  en denkt dus mee met het beleid van de vereniging. 

 

Informatie: bestuur@ehboalmere.nl.  

 
 


