De Schoorlse Reddingsbrigade zoekt voor de vrijdagavond een

Instructeur zwemmend redden m/v
De Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) is een actieve vereniging met als hoofdtaak het bewaken van het
strand van Schoorl, Hargen en Camperduin gedurende de zomermaanden.
In de wintermaanden (september t/m mei) wordt wekelijks op vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur
gezwommen in zwembad De Beeck in Bergen. Volwassen leden houden in het zwembad hun conditie
bij, terwijl de jeugdleden van 10 t/m 16 jaar opgeleid worden in het zwemmend redden. De instructie
vindt plaats van 20.05 tot 20.50 uur (45 minuten). De jeugdleden leggen jaarlijks in mei hun examen
junior redder of zwemmend redder af.
Voor het opleiden van de jeugdleden zoeken wij zo spoedig mogelijk een gediplomeerd instructeur.
Wij vragen




Diploma instructeur KNBRD Zwemmend Redden
Actuele kennis van de opleidings- en exameneisen van het zwemmend redden (junior redder &
zwemmend redder)
Ervaring in het verzorgen van zwemonderwijs

Je bent




Een enthousiaste instructeur die goed kan omgaan met cursisten van 10 t/m 16 jaar.
In staat om, samen met twee niet-gediplomeerde instructeurs, les te geven aan 15 tot 20
jeugdleden.
Wekelijks, of om de week, vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur beschikbaar om les te geven
(gedurende september t/m mei).

Je kunt



Samen met 2 niet-gediplomeerde instructeurs invulling geven aan de wekelijkse zwemlessen.
De jeugdleden gestructureerd opleiden naar examenniveau.

Wij bieden





Een prettige werksfeer met enthousiaste vrijwilligers.
Veel vrijheid bij het invullen van de wekelijkse lesavonden.
Een vrijwilligersvergoeding van maximaal €30,- per avond (incl. reiskosten), afhankelijk van
opleiding en ervaring.
Een vergoeding van onkosten voor het actueel houden van kennis in het zwemmend redden.

Sollicitatie
Je sollicitatie kan je vóór 17 oktober 2016 toesturen naar opleidingen@schoorlse-reddingsbrigade.nl
Voor vragen kun je terecht bij Brian Mulder (06-55337160) of Frank Tamis (06-54617264)
Ook indien je niet aan alle bovenstaande eisen voldoet, maar wel geïnteresseerd en vooral
gemotiveerd bent, verzoeken we je te solliciteren.

