VACATURE
De Survivalrun Bond Nederland (SBN) is sinds 1991 de nationale sportbond voor survivalrun
en vertegenwoordigt ongeveer 13.000 leden en 120 aangesloten organisaties. De SBN is
aangesloten bij het NOC*NSF.
Het bondsbureau van de SBN neemt het grootste deel van de operationele taken van de SBN
voor zijn rekening. Het bondsbureau bestaat momenteel uit 6 betaalde medewerkers onder
leiding van de directeur.
Door de groei van de SBN en de daarbij behorende werklast en deels door een herverdeling
van taken is er behoefte aan een nieuwe functie binnen het bondsbureau per 1 juli 2021.

Medewerker ICT/ledenadministratie (m/v) (0,42 FTE = 16u/week)
De functie is tweeledig: het initiëren, afhandelen en verbeteren van ICT-gerelateerde
onderwerpen binnen het bondsbureau en daarnaast het beheren van de ledenadministratie.
Werkzaamheden:
● Via ticketsystemen Slack, Trello en Gitlab samenwerken met bestuurslid portefeuille
ICT, andere ICT-medewerkers en de webmaster.
● Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een projecttool.
● Zorgdragen voor documentatie- en versiebeheer in de cloud (Google Drive) en
verantwoordelijkheid voor autorisatiebeheer van gebruikers.
● Inrichten en koppelen van e-mailadressen voor gebruikers.
● Website-documenten via ftp plaatsen op onze Wordpress website.
● Beheren van de ledenadministratie (inschrijving, uitschrijving, contributies, etc.) van
individuele leden en leden-organisaties.
● Afstemmen van contributiegegevens met onze financiële partner en controles in haar
systeem.
● Nauw betrokken zijn bij de integratie in 2021 van de huidige ledenadministratie (een
eigen SBN systeem) naar een nieuw ontwikkeld CRM-pakket (Unify).
● Periodieke overzichten opmaken uit de ledenadministratie en deze verstrekken aan
betrokkenen.
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De aan te stellen kandidaat:
● Heeft affiniteit met survivalrun
● Heeft een passende ICT-opleiding afgerond (minimaal MBO niveau 4) en relevante
ervaring
● Is accuraat, zelfstandig, flexibel en toont initiatief
● Is woonachtig binnen een straal van 75km vanaf Papendal (Arnhem)
● Is uiterlijk per 1 juli 2021 beschikbaar
Verantwoording:
● De medewerker legt verantwoording af aan de directeur van het bondsbureau
Geboden wordt:
● Uitdagende functie binnen een groeiende organisatie
● Jaarcontract (met intentie tot verlenging) conform CAO Sport in loondienst van de
SBN, met een proeftijd van 1 maand

● Salaris conform schaal 7 van de CAO Sport
● Voornamelijk thuiswerken, wekelijks 1 werkdag op kantoor op Papendal (Arnhem)
● Vergoeding voor computergebruik, reiskosten, internet/telefoon, etc.
● Enthousiaste doelgroep en collega’s
Procedure
• Uw motivatiebrief + CV voor 17 mei 2021 mailen naar directeur Mark Huizinga
(directeur@survivalrunbond.nl)
• In de week van 24 mei 2021 zullen solliciatiegesprekken plaatsvinden.

2

