Bliv frivillig til EM i OCR
Brænder du for events? EM i OCR (Obstacle Course Racing) kommer til Esbjerg i 2018, og vi har brug for
hjælp til at løfte opgaven. Derfor søger vi selvkørende frivillige med interesse for eventplanlægning- og
afvikling. Måske er det dig?
Du behøver ikke have interesse inden for OCR for at være med – det handler om dine evner inden for
arbejde med events. Opgaverne vil i høj grad blive bestemt af dine interesser og kompetencer, og du vil
blive en central del af planlægningen med egne ansvarsområder. Det kunne f.eks. være inden for:








Frivilligkoordinering
Camping/Indlogering
Eventpladsen
Forplejning
Ruteplanlægning og forhindringer
Sponsorarbejde
Markedsføring og sociale medier

Vi kan bruge frivillige kræfter allerede nu og frem til og med uge 27. Perioden og tidsforbruget kommer an
på dig, men vi forventer naturligvis, at du følger de opgaver til dørs, som du påtager dig. Op til og under EM
skal du påregne at bruge ekstra tid. Du vil blive koblet direkte på projektgruppen bag eventen og vil
primært referere til eventafdelingen i Sport & Event Park Esbjerg, som selvfølgelig står klar med sparring
mv. gennem hele perioden.
Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er under uddannelse som Serviceøkonom (med speciale i events), HA - Sport & Event
Management, Cand. Merc. Sport & Event Management eller lignende, men det vigtigste er lysten og
evnerne inden for eventplanlægning.
Du er vant til at arbejde selvstændigt og struktureret. Du skal have lyst til at have dine egne projekter og
tage nogle beslutninger, men projektgruppen står selvfølgelig klar til at hjælpe.
Hvem er vi?
Projektgruppen bag EM i OCR består af Sport & Event Park Esbjerg og DOCRA (Danish Obstacle Course
Racing Association). DOCRA er en frivillige non-profit forening, hvis overordnede formål er at fremme
udøvelsen af dansk forhindringsløb. Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution under Esbjerg
Kommune. Eventafdelingen sidder på Gl. Vardevej og består af seks kollegaer, der alle brænder for events
og god service.
Du kan læse mere om EM i OCR her: www.ocrec2018.dk.
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eventkoordinator Anders Vesterbæk på 75 45 94 99
(mandag-torsdag kl. 09.00-15.00, fredag kl. 09.00-14.00).
Er du interesseret, så send en ansøgning samt relevante bilag til event@sepe.dk. Ansøgningsfrist er 30.
marts 2018.

