De Schoorlse Reddingsbrigade zoekt voor het zomerseizoen 2017

Een strandwacht m/v
De Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) heeft voor zijn taakuitvoering de beschikking over drie bewakingsposten:
de hoofdpost te Hargen aan Zee en twee bijposten te Camperduin en Schoorl aan Zee. Enthousiaste vrijwilligers
zijn vanuit deze posten actief en hebben de beschikking over modern reddingsmateriaal.
Naast de vrijwilligers worden de bewakingsposten doordeweeks bemand door vier vaste strandwachten. Voor
komend zomerseizoen zijn wij nog op zoek naar één strandwacht. Samen met een collega zal je vanuit de
hoofdpost op Hargen aan Zee de zee bewaken.
De taken zijn o.a.
Preventief toezicht houden op de zwemmers en baders in zee en het voorkomen van verdrinkingen
het bieden van EHBO
fungeren als aanspreekpunt van de strandgasten
Wij vragen
enthousiaste en sportieve M/V
strandwachtdiploma A / Lifeguard diploma (of aantoonbare kennis en ervaring)
rijbewijs B
EHBO diploma of levensreddende handelingen
AED certificaat, eventueel bij tijdige sollicitatie door SRB te verzorgen
reanimatie certificaat, eventueel bij tijdige sollicitatie door SRB te verzorgen
eventuele referenties

Je bent
-

een teamplayer die zelfstandig kan werken en beslissingen durft te nemen
enthousiast
een persoon met open houding en communicatief vaardig naar publiek

Je kunt
-

je hoofd koel houden wanneer de temperatuur stijgt
anderen motiveren en mentaal ondersteunen
orde, netheid en rust op de posten behouden

Wij bieden
-

een onvergetelijke zon, zee en strandervaring
een unieke werkplek aan het Schoorlse strand direct aan de Noordzee
een prettige werksfeer met afwisselende werkzaamheden
een vergoeding ter hoogte van het minimumloon

Het dienstverband
is van maandag 12 juni tot en met vrijdag 8 september 2017.
Het is ook mogelijk een aantal weken in deze periode te werken als je niet de gehele periode kunt.

De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op dinsdagavond 18 april 2017 in Schoorl.
De voorwaarden
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, solliciteer dan en stuur je gemotiveerde sollicitatie met je CV vóór
11 april 2017 aan :
Secretariaat Schoorlse Reddingsbrigade
Damweg 9
1871BM Schoorl
Of per e-mail naar:
secretariaat@schoorlse-reddingsbrigade.nl
Sollicitanten die de gehele periode aaneengesloten beschikbaar zijn genieten de voorkeur.

Informatie
Bel met:
Schoorlse Reddingsbrigade: Frank Tamis (06-54617264) of Brian Mulder (06-55337160).

