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FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR SURVIVALRUN BOND NEDERLAND 
 
 
De directeur van de Survivalrun Bond Nederland is verantwoordelijk voor het/de: 
 

- Praktische uitvoering van door het bestuur genomen besluiten. 
- Gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. 
- Aansturen van het bondssecretariaat. 
- Aanspreekpunt zijn voor de commissies, regio-ambassadeurs, aangesloten 

organisaties, het bestuur, NOC*NSF en andere externe partijen. 
- Het in nauw overleg met en onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

voorbereiden en (laten) uitwerken van beleidsdocumenten, zoals het 
meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting, jaarverslag en reglementen. 
 

De aan te stellen kandidaat: 
 

- Kan werken op HBO niveau, aantoonbaar door opleiding en ervaring. 
- Heeft managementervaring, bij voorkeur in de sport. 
- Heeft affiniteit met survivalrun. 
- Is in staat visie te ontwikkelen en deze om te zetten in handelen. 
- Weet mensen te boeien, binden en enthousiasmeren. 
- Is actief in het uitdragen van survivalrun. 
- Heeft geen 9-tot-5-mentaliteit. 
- Heeft interesse in een aanstelling voor minimaal 3 jaar. 
- Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. 

 
Tijdsinvestering: 
 

- Wekelijks: contacten met bondssecretariaat, bestuur, regio-ambassadeurs en 
commissies, voorbereiden en uitwerken van documenten. 

- Maandelijks: bestuursoverleg en bezoeken aan partijen binnen en buiten de SBN, 
waaronder bijeenkomsten in het kader van NOC*NSF. 

- Twee keer per jaar: Algemene Ledenvergadering en vergadering met bestuur, 
voorzitters commissies en regio-ambassadeurs. 

- Eén keer per jaar: heidag met bestuur. 
- Werkzaamheden vinden zowel overdag als ’s avonds en in het weekend plaats. 

  



 
 

2 
 

Geboden wordt: 
 

- Uitdagende, leidinggevende functie met veel verantwoordelijkheid die wordt gedeeld 
met medewerkers en veel enthousiaste vrijwilligers. 

- Goedlopende contacten en samenwerking met het bestuur en de regio-
ambassadeurs, commissies, wedstrijdorganisaties, trainingsgroepen, 
bondssecretariaat en NOC*NSF. 

- Werk voornamelijk vanuit huis en waar mogelijk deels op een centrale locatie. De 
meeste vergaderingen vinden momenteel plaats op Papendal. 

- Een betaalde functie voor gemiddeld 16 uren per week. Reizen vindt voor het eerste 
uur per dag plaats in eigen tijd en voor het meerdere in de 16 uren werktijd. 

- Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, salarisschaal 12. 
 


