VACATURE
Portefeuille Autour de Corso
Coördinator Sfeerpleinen
Portefeuille Autour de Corso
Autour de Corso draagt zorg voor alle publieksgerichte activiteiten die rond de
corsostoet en de corsotentoonstelling plaatsvinden. Daarnaast is de portefeuille
verantwoordelijk voor het organiseren van alle publieks- en medewerkersgerichte
activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden, inclusief het Kindercorso en het
organiseren van een onafhankelijke jurering door vakjury en publiek.
De portefeuille houdt zich bezig met taken op de volgende werkgebieden: organisatie
kindercorso, inrichten en programmeren van sfeerpleinen (m.u.v. horecagedeelte),
jaarmarkt, publieksvermaak, stimuleren van de creatieve ontwikkeling van het totale
evenement, borging van de corsocultuur binnen de Zundertse gemeenschap, corso
gerelateerde activiteiten georganiseerd door Corso Zundert, jureringen en
prijsuitreikingen, relatiebeheer buitenbuurten, vrijwilligersactiviteiten en
fondsenwerving.
Werkgroep Onthaal & Vermaak
Als coördinator Sfeerpleinen ben je lid van de werkgroep Onthaal & Vermaak. De
werkgroep Onthaal & Vermaak is verantwoordelijk voor de activiteiten die erop zijn
gericht het wachtende publiek voorafgaand aan de optocht te vermaken. Zij dragen
zorg voor de jaarmarkt, belevingsactiviteiten, sfeerpleinen, straattheater en
blaaskapellen.
Functieomschrijving
Als coördinator Sfeerpleinen zorg je ervoor dat de sfeerpleinen zijn aangekleed en
indien gewenst worden voorzien van programmering. Dit doe je in overleg met
eventuele exploitanten van de betreffende pleinen. De sfeerpleinen hebben tot doel
de bezoeker te onthalen, ze een prettige ervaring te bieden en ze te vermaken
tijdens het wachten voorafgaand aan de optocht. Als coördinator Sfeerpleinen mag je
zelf invulling geven aan de pleinen.
Tijdbelasting
De werkgroep komt verspreid over het jaar ongeveer 6 keer bij elkaar voor overleg.
Daarnaast plan je zelf momenten in voor overleg met eventuele exploitanten van de
pleinen.
Voor de invulling van de pleinen ga je zelfstandig op zoek naar materialen en
programmering.

Interesse?
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Of wil je vrijblijvend meer informatie? Neem
dan contact op met Josefien Renne, portefeuillehouder Autour de Corso:
josefien.renne@corsozundert.nl | +31 (0)6 53 43 87 37

