
 

Chef de Mission  

Hieronder is een profiel geschetst voor de functie van Chef de Mission , de leidinggevende 
van het WK team voor 2019. Naast de verantwoordelijkheid gaat het ook om een functie 
waar het plezier van het zijn op het WK, het teamverband en de passie voor de IJslandse 
paarden hoog in het vaandel staat.   

Doel van de functie  

Leidinggeven aan de equipe van het WK 2019, de voorbereiding en de nazorg daarvan. 

De Chef de Mission heeft de volgende verantwoordelijkheden:  

• Geeft leiding aan het gehele team bestaande uit de technisch assistenten, eventueel 
trainer, dierenarts en overige ondersteuners van het team. 

• Verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke informatie om het team 
organisatorisch en inhoudelijk op het WK goed te laten functioneren. Zowel op het 
gebied van sport als fokkerij.  

• Zit de dagelijkse teammeetings voor gedurende het WK  
• Draagt zorg voor een goede externe representatie van het Team  
• Stelt zelf het begeleidingsteam samen in overleg met de sportcommissie en de 

fokkerijcommissie.  
• Stelt een begroting op, bewaakt deze en rapporteert na afloop aan het bestuur.  
• Zorgt dat iedereen de teamovereenkomst tekent en respecteert en handelt conform 

de afspraken. Spreekt deelnemers en begeleiders erop aan indien nodig  
• Is aanspreekpunt over transport naar en van het WK en gedurende het verblijf. 
• Benoemt een ruiter als spokes person namens de Nederlandse ruiters  
• Zorgt dat het totale WK team inclusief ruiters goed geïnformeerd is en het team 

voorbereid is om naar het WK te gaan. 
• Zorgt ervoor dat hij voor het WK een goed draaiboek heeft in overleg met 

voorgaande Chef de Mission en past deze aan waar nodig. Probeert daarmee zo goed 
mogelijk voorbereid aan het WK deel te nemen 

• Regelt/organiseert een evaluatie achteraf die gebruikt kan worden om bestuur en 
ledenraad te informeren.  

• Rapporteert via de sportcommissaris aan het bestuur van het NSIJP  

Profiel Chef de Mission 

• Beschikt over het juiste niveau om eindverantwoordelijke te dragen over het team. 
• Heeft aantoonbare ervaring in het leidinggeven van een team.  
• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in in ieder geval de Nederlandse en 

Engelse taal.  
• Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen en met respect een standpunt kunnen 

innemen en verdedigen.  
• Affiniteit met het IJslandse paard is een pre  
• Geen familiare of andersoortige relationele betrokkenheid bij potentiële WK ruiters. 
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• Persoonskenmerken: Teambuilder, Integer, organisatorisch sterk, communiceert 
helder en makkelijk met zowel sporters / kinderen / ouders / begeleiders / WK 
organisatie, ondernemend, representatief, tact, onafhankelijk.  
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