
 
VACATURE 
 
Portefeuille Autour de Corso 
Human Resource Coördinator 
 
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. 
 
Functieomschrijving 
Als HR-coördinator zorg je er samen met een klein team voor dat de 
vrijwilligersorganisatie goed functioneert. Je zet je in om openstaande vacatures in te 
vullen met geschikte personen. Je denkt mee over wervingscampagnes en 
organiseert jaarlijks een ludieke activiteit om nieuwe vrijwilligers te werven. 
Daarnaast organiseer je een aantal activiteiten om waardering te tonen aan de 
bestaande vrijwilligers. Je zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers een warm welkom 
krijgen en dat van vrijwilligers die stoppen op gepaste wijze afscheid wordt genomen.  
Ook ben je contactpersoon voor vrijwilligers als zaken niet goed verlopen en zorg je 
ervoor dat eventuele conflicten of wrijvingen worden opgelost. 
 
Tijdbelasting 
Je werkzaamheden plan je over het algemeen zelf in, vaak ben je daarbij wel 
afhankelijk van vraag van anderen.  
De maanden september tot en met januari zullen voor jou de drukste maanden zijn, 
dit is het moment dat vacatures ontstaan en de meeste nieuwe mensen geworden 
moeten worden. 
 
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 


