ENERGY@VOLVO
In 2018 voor iedereen

Fietsambassadeurs gezocht!
Wens jij om één van onze 10 ambassadeurs te worden die op 23 juni, 2018 de
Mont Ventoux zullen beklimmen per fiets?
Wij willen op ons elan verder gaan en zoals de drie vorige jaren hebben we nu ook besloten om onze
medewerkers in 2018 aan te moedigen om gezonder en sportiever door het leven te gaan.
Daarvoor is het onze bedoeling om opnieuw 10 ambassadeurs te selecteren, arbeiders en bedienden,
om een nieuwe sportieve uitdaging aan te gaan.
Wie zoeken we?
We zoeken medewerkers die om één of andere reden tot nu toe dachten dat bewegen niets voor
hen is of geruime tijd gestopt zijn met sporten. Medewerkers die denken te oud te zijn om er nog
mee te starten, of geen tijd meer hebben (kinderen, werk, familie, sociaal leven, …)
Je zult samen met de andere ambassadeurs intensief getraind worden om de uitdaging aan te gaan.
Volvo Car Gent heeft terug een verbintenis aangegaan met Sporta om deel te nemen aan de
beklimming van de legendarische Mont Ventoux, editie 2018. In deze editie heeft Sporta gedacht om
voornamelijk de dames speciaal in de watten te leggen.
Wat verwachten we van de ambassadeurs?
We verwachten een engagement waarin je bereid bent om eigen tijd te spenderen als ook financieel
te investeren in fietsuitrusting en verblijf.
Elkaar steunen onder het motto “samen uit, samen thuis – samen geraak je verder en hoger”
We verwachten ook van elke ambassadeur om zoveel mogelijk deel te nemen aan infosessies en aan
vooraf bepaalde voorbereidingsritten.
Daarnaast neem je als waardige energy@volvo ambassadeur tijdens het Mon Ventoux evenement in
de Vaucluse actief deel aan het Volvo-moment alsook aan de voorbereidingsrit daar ter plaatse.
Wil jij als ambassadeur voor energy@volvo aan de slag?
Wil je dolgraag ambassadeur worden, heb je bitter weinig of in het geheel geen ervaring met fietsen,
weet je niet wat fietsen inhoudt, stel je dan via e-mail kandidaat en voeg ook een motivatie toe
waarom jij ambassadeur wil worden. Wees snel - Inschrijven kan tot zondag 15/10/2017.
We houden je op de hoogte van de volgende stappen (alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk
behandeld worden en komen niet in je persoonlijke dossier bij Volvo Car Gent)

Wacht niet langer en bouw nu aan jouw gezonde toekomst!
Indien vragen: contacteer Guy Wulgaert aub, guy.wulgaert@volvocars.com, tel. 2998.
Stuur voor 15 oktober je kandidatuur naar: energy@volvocars.com

