
Functieprofiel PR - Inner Circle Run 
 
 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Partner Runner  

 

Werkzaamheden  

• Werven van potentieel maatschappelijke partners, d.m.v. bezoeken en telefonisch contacten  

• Rapporteren aan het bestuur van de stichting 

• Registreren van de doelgroepen 

• Onderhouden en bezoeken van nieuwe en bestaande partners  

• Verwerken van de gegevens in het partnerbestand  

• Op correcte wijze starten en opvolgen van de overeengekomen acties  

• Periodiek deelnemen aan teamoverleg 

 

Functie-eisen  

• Dienstverlenende en vriendelijke instelling  

• Zelfstandig kunnen werken  

• Uitdaging om met mensen om te gaan 

• Gesprekken kunnen voeren en presentaties kunnen geven 

• Teamplayer 

• Organisatie talent 

• Motiverend zijn voor de omgeving 

• Goed kunnen werken met MS Office  

• Multifunctioneel inzetbaar 

 

 

Stichting Run-DezvousNL  

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen ter ondersteuning van goede doelen en ter profilering van de 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als sportieve gemeente. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van sportieve prestatielopen en andere sportieve 

en culturele evenementen en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt. 

 

Wij streven naar een eensgezinde samenwerking en willen inspirerend zijn voor de directe en indirecte werkomgeving. 

Onze uitstraling is transparant, lerend, professioneel en toonaangevend. Verantwoord rekening houdend met collegiale 

belangen op weg naar een toekomstbestendige en flexibele organisatie. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. 

Door het benutten van processen in de huidige tijdgeest, mobiel, vlot en attent willen wij mensen boeien, binden en 

erbij betrekken. Kortom een organisatie met een menselijk gezicht die oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn.  

Vrijwilliger zijn binnen onze stichting houdt in, dat wij op je kunnen rekenen, vrijwillig is niet vrijblijvend. 

 

Je krijgt alle steun en medewerking bij het inwerken in onze snel groeiende, dynamische en trotse organisatie. 

 

Ons credo is: Loop met een Doel, Inner Circle verbindt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? 

Wij hebben je hard nodig. Bel voor een oriënterend gesprek Jan Rijsdijk (voorzitter) 06 - 26 60 20 80. 


