De 4e Musketier is ontstaan als mannenbeweging die Karakterweekenden
organiseert. Inmiddels zijn er naast de Karakterweekenden voor mannen
meerdere producties ontwikkeld zoals vader/dochter-, vader/zoon-weekenden,
Muskathlons voor mannen en vrouwen en het jaarlijks 4M Event. We bestaan
uit een klein vast team van enthousiaste mensen. Dit team vormt de kern van
de organisatie. 4M drijft daarnaast op de inzet van een grote groep vrijwilligers
die zich telkens voor korte tijd beschikbaar stellen voor de diverse producties.
Ook zijn er een aantal vaste vrijwilligers die zich structureel en gedurende
langere tijd voor een beperkt aantal uren per week inzetten voor 4M. Zij
beschikken over die specifieke kwaliteiten die we nodig hebben in de voorbereiding en uitvoering van
de diverse producties.
Door de groeiende activiteiten van 4M en een andere inrichting van de organisatie, zijn we per direct
op zoek naar zo’n vrijwilliger:

Medewerker Medisch team Muskathlon
(vrijwilliger m/v, maximaal 8 uur per week)
Je valt operationeel onder de teamleider van het Medisch team Muskathlon. Je werkt in een klein,
dynamisch team waarin je veel verantwoordelijkheden krijgt over je werkzaamheden.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden zijn erg breed en divers. De doelstelling is administratieve en/of secretariële
ondersteuning van de projectleider met vooral uitvoerende werkzaamheden zoals:
●
●
●
●
●
●

Beheer van de mailbox van het Muskathlon Medisch team;
Voorbereiden, bijwonen en notuleren van de vergaderingen van het medisch team,
Monitoren en signaleren van wijzigingen t.b.v. de Muskathlon website;
Beheer en aanvullen van de inhoud van de van de medische koffers,
Beheer en controleren van de medische verklaringen deelnemers Muskathlons;
Diverse secretariële en administratieve ondersteunende werkzaamheden (agendabeheer,
documentenbeheer, etc.)

We zoeken (per direct) iemand die gemiddeld 8 uur per week beschikbaar is. Gezien de aard van de
werkzaamheden binnen het team zoeken we iemand die (aantoonbare) medische ervaring heeft. Je
kunt ingezet worden in het medisch team tijdens een Muskathlon. Het team vergadert 4 keer per jaar
(januari, april, juni, november). In de aanloop naar een productie kan het aantal uur wat oplopen.
Wat vragen we van je?
● Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.
● Een flexibele instelling t.a.v. werktijden; geen 9 tot 5 mentaliteit.
● Je kunt goed organiseren en snel schakelen.
● Je denkt in oplossingen en kunt buiten de kaders denken.
● Je staat achter de missie van 4M in het algemeen en de Muskathlon in het bijzonder.
We vragen heel wat van je flexibiliteit en tijd. Denk dus goed na of je ook daadwerkelijk hierover
beschikt voordat je reageert.
Wat bieden wij je?
● Inspirerende werkomgeving in een team.
● Een reis- en onkostenvergoeding.

●
●

Een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Een mooie werkervaring voor op je CV.

Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij jezelf beschikbaar stellen om onze missie waar te maken?
Stuur een korte motivatie met een CV op naar Jesse van Melle: jesse@4m.nl.

