Ben jij dé Chief Sunny Side?
Solar Sport - onderwijs - technologie - innovatie - inspireren

Een inspirerend platform
Solar Sport One ondersteunt duurzame ontwikkelingen door een platform te bieden aan
technici die durven te dromen. Zonnebootracing brengt techniek, technologie en teamwork in
de maritieme- en energiesector samen. Young-minded worden uitgedaagd om de snelste
boot te ontwerpen die enkel door de zon wordt aangedreven. Binnen vastgestelde
reglementen, veiligheidskeuringen en met steun van verschillende experts kunnen out-ofthe-box ontwerpen over het water racen en geduchte tegenstand bieden aan andere teams.
Vliegende schepen als ambassadeur voor de technische wereld.

Het is goed werken hier
Solar Sport One heeft jarenlange ervaring in het organiseren van grote evenementen en
sportevents. Ons team bestaat uit een aantal selectief gekozen experts en wordt geleid
vanuit een stichting met een 3-koppig bestuur uit het bedrijfsleven. De verschillende taken
binnen de organisatie zijn onder meer: walkapitein, maar ook voor de invulling van de
hospitality, wedstrijdleider, jury, keuringsteam, tijdwaarneming, communicatie manager en
innovatiemanager. Dit team wordt aangestuurd door een gedreven Chief Solar Officer.
Verder wordt de organisatie tijdens de races gesteund door een team van meer dan 50
vrijwilligers.

We willen de beste Chief Sunny Side mogelijk
Kennis delen, ondernemers betrekken en publiek enthousiasmeren is de basis om wat te
doen voor een duurzamere maatschappij. Het volledig betrekken van het onderwijs in dit
programma is daar een logisch gevolg van.
Heb jij contacten binnen het onderwijs en bedrijfsleven in Nederland en ben jij toe aan een
uitdaging? Dan hebben wij een mooie plek binnen ons team. Als Chief Sunny Side ben jij
verantwoordelijk voor het breed delen van onze story. Jij informeert, adviseert en stimuleert
bedrijven en onderwijsinstellingen om de handschoen op te pakken en deel te gaan nemen
aan de zonnebootrace. Of het nu 10-11 jarige zijn van het basisonderwijs, of studenten van
het WO, jouw verhaal maakt dat ze geraakt worden door het Solar virus.

Wat vragen wij van jou?
Als Chief Sunny Side ben je verantwoordelijk voor de contacten met bedrijven en
onderwijsinstellingen. Dit doe je binnen het teamverband van ons Solarteam en gesteund
door het enthousiasme van onze Chief Solar Officer. Een greep uit de werkzaamheden:
▪ Contact onderhouden met hogescholen en universiteiten in studie-richtingen die een
bijdrage kunnen leveren aan innovatie op het gebied van techniek
▪ Contact onderhouden met bedrijven die een link hebben met onze passie
▪ Werving nieuwe teams binnen onderwijs en bedrijfsleven
▪ Werving en uitwerking mini-solar binnen onderwijs en bedrijfsleven
▪ Presentaties aan scholen en bedrijven tijdens het event
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Vereisten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Flexibel, accuraat, creatief, leergierig en initiatiefrijk ingesteld
Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden
Je hebt verstand van alle technische aspecten rondom een Solar event, of bent
bereid dat snel eigen te maken
Je bent een verbinder en in staat om te kunnen samenwerken binnen het solarteam
HBO werk- en denkniveau
Geen 9-17 mentaliteit
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal
In bezit van rijbewijs B
Woonachtig in Nederland

Solliciteer op deze functie
Ben jij de leukste en beste Chief Sunny Side die Solar Sport One zich kan wensen, kom dan
meteen in actie! We zoeken een enthousiast persoon voor een part-time functie voor
maximaal 150 uur per jaar. Voor meer informatie over de functie of om je aan te melden,
neem contact op met Chief Solar Officer Marcelien Bos-de Koning per mail:
marcelien@solarsportone.org
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