Vrijwilligersvacature Pride Parade Lead

Heb jij zin een stevige dosis vrijwilligerswerk? Ben jij klaar voor het ontvangen en aansturen van de
verschillende deelnemers tijdens de hoogdag van The Belgian Pride vzw? Blink je uit met je people
skills? Weet jij als geen ander wat de Pride Parade? Dan ben jij de die-hard vrijwilliger die we
zoeken!
Omschrijving
Je zal het Pride team ondersteunen in het managen van de deelnemers van de Pride Parade op 23
mei 2020. Je bent verantwoordelijk voor het ontvangst, opvolging en coördinatie van de
deelnemers die de Belgian Pride weer tot een succes maken. Je staat hen bij met raad en daad.
Takenpakket
- Voorbereidend werk met het Pride team (2u per dag gedurende 2 dagen voor de Pride)
- Deelname aan de algemene briefing en veiligheidscontrole van de wagens uitgevoerd de
Politie en de brandweer vóór de start van de Parade
- Verwelkomen van de deelnemers en hun contactpunt zijn met het Belgian Pride team
- Controleren en coördineren van hun deelname en het verloop van de dag
- Problemen signaleren en/of oplossen
- Taken in kaart brengen en verdelen
Competenties en vaardigheden
Je hebt voeling met en/of staat open voor de leefwereld van LGBTI+ personen in binnen- en
buitenland. Je bent een teamplayer die weet dat je samen meer bereikt en staat open voor
feedback. Je bent betrouwbaar, nauwkeurig, proactief en stipt. Je bent een positivo die blijft
lachen bij tegenslagen en die de humor van deze vacature wel kan smaken. Meertaligheid is een
pluspunt.
What's in it for you?
- Een geweldig, dynamisch en afwisselend takenpakket
- Je maakt deel uit van de harde Pride-kern
- Een kijk achter de schermen bij The Belgian Pride
- Een ferme dosis voldoening voor je vrijwilligerswerk
Interesse? Great! Mail dan vóór 31 december 2019 een korte motivatie naar bjorn@pride.be
met als onderwerp “Ik ben de perfecte Pride Parade Manager!”.
Vertel hierin wat meer over jezelf, je relatie tot The Belgian Pride vzw en waarom je graag meewerkt
als manager aan de volgende editie van de Belgian Pride 2020.
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