Profielschets Padcoördinator Nivon Wandelen
De padcoördinator is de spil in de organisatie van taken en werkzaamheden
rondom onze wandelpaden. Elk pad heeft minstens één padcoördinator, soms
meerdere, elk voor verschillende delen van de route. De padcoördinator stuurt de
werkgroep van markeerders aan die het feitelijke onderhoud uitvoeren. Daarnaast
reageert hij op meldingen van wandelaars, houdt actuele routewijzigingen bij,
onderhoudt contact met terreineigenaren en houdt de ontwikkelingen in de
omgeving in de gaten. De padcoördinator maakt deel uit van de Landelijke Wandel
Werkgroep (LWW) van het Nivon, en is uiteraard ook lid van het Nivon.
Algemene competenties/vaardigheden





Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Is alert op kansen en bedreigingen in het veld bij beleid en organisaties
Bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Bezit goede contactuele eigenschappen

Coördinatie





Heeft overzicht van het totale traject
Is het aanspreekpunt van de route voor werkgroepleden, Nivonbureau en derden
Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van routes en
markering van wandelnetwerken en Lange-Afstandswandelpad/Streekpad
Rapporteert in de Landelijke Wandel Werkgroep

Werkgroep





Route









Draagt zorg voor waarneming bij vacatures in de werkgroep
Houdt de lijst van veldmedewerkers bij
Zorgt voor instructie van nieuwe medewerkers
organiseert minimaal eens per jaar een bijeenkomst van de padwerkgroep
Ontwikkelt, waar nodig, samen met de werkgroepleden nieuwe routedelen
Inspecteert nieuwe routedelen of voorstellen daartoe
Onderzoekt problemen die zich voordoen en zorgt voor een oplossing daarvan
Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route
Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende routeherziening
Zorgt voor het aanleveren van materiaal voor de productie van nieuwe uitgaven
Draagt zorg voor adequate afhandeling van meldingen over de route
Bovenstaande zaken gelden ook voor de (delen van) NS-wandeltochten en Nivon
Wandel2daagses die gebruik maken van het pad.

Het beschikken over en kunnen werken met de computer en internet is een vereiste.

Wat bieden wij



Leuke, veelzijdige functie met veel verschillende contacten
Onkostenvergoeding en verzekering
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