
Standcommissarissen 
gezocht 

 
Je bent gefascineerd door de autosport en meer in het 
bijzonder door de automechaniek? Je wil die prachtige bolides wel eens van 

dichtbij zien en een rechtstreeks contact met piloten en raceteams schrikt je niet af? Je bent 
bereid een deel van je vrije tijd in de pitlane en paddock van een racecircuit door te brengen? 
 
Taakbeschrijving en vereisten : 
- Je bent minimum 18 jaar oud; 
- Je bent fysiek en medisch in goede gezondheid; 
- Je neemt initiatief en bent correct, hoffelijk en waakzaam;  
- Je bent samen met je collega’s tijdens de wedstrijden 

verantwoordelijk voor het totale gebeuren in de pitlane en 
standen, zowel wat de veiligheid, de interventies op de 
wagens als de start en aankomst betreft en dit naar keuze 
tijdens de meer dan 30 raceweekends per jaar in 
Francorchamps, Zolder en Mettet; 

- Je kiest zelf welke dagen je wenst deel te nemen (telkens 
volledige dagen voor normale wedstrijden of weekends voor de 
24Hr races). 

- Je bereidt je voor door de sportreglementen te kennen terug te 
vinden op onze website en maakt een schriftelijk verslag op 
van elke gebeurtenis in de standen met betrekking tot de je 
toegewezen wagens en standen. 

 
Wij bieden je: 
- een parkingplaats in de nabijheid van de paddock; 
- indien gewenst een plaats op de camping; 
- een ongevallenverzekering voor je verplaatsing naar de circuits en tijdens je aanwezigheid 

in pitlane; 
- één toegangskaart voor de paddock en pitlane voor jou; 
- één toegangskaart voor de paddock voor één genodigde; 

- een kleine dagvergoeding (vanaf € 15 €/ €35 voor 24Hr); 
- in ruil voor een waarborg (€ 40) een verplichte 

aangepaste kledij (overal & helm); 
- vrije tijd (ongeveer 40%); 
- een briefing en opleiding; 
- een weekend autosport vanop de eerste rij; 
- een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer; 
- doorgroeimogelijkheden op basis van ervaring en kennis 

(F1, Le Mans, wedstrijden in buitenland). 
 

Ben je nog steeds geïnteresseerd. Gelieve dan een kijkje te nemen op onze website www.cncs-
ncsc.be voor meer informatie en er je kandidatuur in te dienen via het formulier dat je er 
vindt. Je zal uitgenodigd worden voor een eerste kennismaking. 


