CORSO ZUNDERT IS
OP ZOEK NAAR EEN
PORTEFEUILLEHOUDER
OPERATIONELE
DIENSTEN

Interesse? Neem dan contact op via: vacatures@corsozundert.nl

De

stichting

Bloemencorso

Zundert

is

een

Ben jij:

professionele vrijwilligersorganisatie die altijd in

•

Begaan met de veiligheid van evenementen?

ontwikkeling is. Voor het stichtingsbestuur zijn

•

Iemand met een stevig verantwoordelijkheidsgevoel?

we op zoek naar een enthousiaste bestuurder

•

Bekwaam om mee te werken aan veiligheidsvraagstukken

die de verbinding kan leggen tussen de corso-

binnen het Corso?

organisatie en overheid om samen een kwalitatief

•

Communicatief sterk en gebruik je duidelijke taal?

goed én veilig evenement weg te zetten. Het Corso

•

Iemand die zich makkelijk beweegt door een

is een groot publieksevenement en daar komt
veel verantwoordelijkheid bij kijken. In de rol van

organisatie heen én daarbuiten?
•

portefeuillehouder operationele diensten werk je pro

Gedreven om je in te zetten voor een groter
maatschappelijk belang in Zundert?

actief mee aan een veilig en ‘vergunbaar’ Corso.
Wat verwachten we van de portefeuillehouder

De portefeuille Operationele Diensten heeft als doel:

operationele diensten:

•

Je bent een pragmatisch persoon die samen met
de leden van de werkgroep en het bestuur van het

met de verschillende Operationele Diensten;
•

Corso de vertaling kan maken van de wetten en

De afstemming tussen de Operationele Diensten, de
Corso-organisatie en de gemeente Zundert (denk aan

regels van de overheid naar acties en plannen in
vergunningsaanvragen en draaiboeken. Je begrijpt

De afstemming van de taken en verantwoordelijkheden

handhaving, toezichthouders, verkeersmaatregelen);
•

wat de gemeente Zundert en operationale (hulp)

Participeren in initiatieven mbt bijv. integrale veiligheid,
publieksbeheersing, persoonsbegeleiding / -beveiliging, etc.

diensten vragen en verlangen van een dergelijk groot
publieksevenement. Samen met de werkgroep en

De portefeuille is belast met uitvoering van

het bestuur bedenk je en wérk je mee aan praktisch

taken op het gebied van:

uitvoerbare procedures en plannen die instemming

•

Afstemming gemeente Zundert, politie, brandweer, GHOR;

van de gemeente en operationele (hulp)diensten

•

Contracteren en afstemming EHBO;

kunnen krijgen.

•

Contracteren en afstemming Geneeskundige Diensten;

•

Contracteren en afstemming Beveiliging & Bewaking;

•

Contracteren, opleiding en afstemming Verkeersregelaars
(incl. uitwisseling carnaval Prinsenbeek en Breda);

•

Integrale veiligheid.

