Vrijwilligersfuncties Wheelchair Tennis Masters 2022

Functies

Hieronder wordt per functie uitgelegd waarvoor u zich als vrijwilliger kunt aanmelden. Bij elke functie
wordt kort uitgelegd wat de taak inhoudt.
Transport – Ontvangst teams Schiphol
Let op, voertaal Engels. Je ontvangt aankomende atleten op Schiphol Airport. Hier verwelkom je ze
en verwijs je ze naar vervolgtransport naar hun accommodatie.
Coördinator chauffeurs
Als coördinator chauffeurs zorg je ervoor dat de groep chauffeurs tijdig hun schema heeft, er een
indeling wordt gemaakt per rit en je vooral oplossend kunt denken.
Chauffeur
Je vervoert onze gasten bij aankomst in Nederland naar hun accommodatie, vervolgens shuttle je de
atleten naar de Rusheuvel en na afloop van het evenement bij vertrek terug naar het vliegveld.
Ticket controle
Jij controleert bij de ingang naar de tribunes de tickets of scant bij de entree de toegangsbewijzen.
Info desk / ticket verkoop / accreditatie uitgifte
Bij de info kunnen bezoekers terecht voor allerhande vragen over het evenement. Jij zorgt dat vragen
over bijvoorbeeld het programma en tickets beantwoord worden. Ook kan je ingezet worden voor de
verkoop van tickets of het helpen bij de uitgifte van accreditaties.
VIP host
Jij verwelkomt onze VIP-gasten in de VIP-area. Je controleert hun tickets, wijst ze de weg en
beantwoord desgevraagd allerhande vragen die zij hebben.
Ceremonies – coördinatie
Je assisteert de projectmanager bij het verloop van de ceremonies. Zo leg je bijvoorbeeld alle
materialen ten behoeve van de prijsuitreikingen klaar en zorg je dat iedereen die
betrokken is bij de betreffende ceremonie op tijd klaarstaat en weet wat de
procedure is.
Ceremonies – host/hostess
Tijdens de prijsuitreikingen loop je mee naar het podium en geef
je de medailles en cadeaus aan de uitreiker.
Medewerker crewhome & players lounge
Let op, voertaal Engels. Vind jij het leuk om in Oss een
vraagbaak te zijn voor de spelers en crew?
Dan is dit iets voor jou!
Medewerker mediateam
Wil jij meehelpen gave content te maken en mee te helpen
om het evenement nog groter te maken? Je komt in het
mediateam en middels fotografie, schrijven van teksten of
video kun je al enorme toegevoegde waarde bieden. Hou jij
dus van wervend schrijven of ben je een kei in fotografie?
Meld je dan aan!

