
Reddingsbrigade Sint Maartenszee zoekt lifeguards (M/V) 

Voor het strandseizoen van 2019 week 23 t/m 35 (juni t/m augustus) is Reddingsbrigade Sint Maartenszee 
op zoek naar meerdere enthousiaste en sportieve mensen die gedurende het seizoen ons team komen 
versterken door één of meer weken te komen werken als lifeguard op het strand van Sint Maartenszee. 
Samen met RB Petten en RB Callantsoog bewaken we ongeveer 14,5 kilometer strand.   

Functieomschrijving: 
De taak van de strandwacht bestaat in de ruimste zin van het woord uit het voorkomen van verdrinkingen 
en overige incidenten op zee en op het strand. Een belangrijke taak is het waarschuwen, informeren van 
badgasten. Daarnaast zal er bewaking plaatsvinden op diverse manierenen met verschillende redmiddelen 
op het strand en in de zee. Het toepassen van EHBO-handelingen hoort ook bij de werkzaamheden.  

Organisatie: 
Het team lifeguards van Reddingsbrigade Sint Maartenszee bestaat veelal uit jonge, sportieve en sociale 
mensen. Het team is zeer variërend opgebouwd uit mannen en vrouwen, van verschillende 
leeftijdscategorieën. De gemiddelde leeftijd van de strandwachten is 20 jaar. Daarnaast is het belangrijk dat 
er een gezonde mix is tussen lifeguards qua ervaring. Gedurende het zomerseizoen zal er iedere week een 
ander bestuurslid op de post zijn om de betreffende week te evalueren met de lifeguards.     

Functie eisen: 
 Minimale leeftijd 16 jaar 
 Relevante lifeguard diploma’s 
 EHBO, AED en reanimatie 
 Ervaring in de werkzaamheden 
 Rijbewijs B. 

Sollicitanten welke aan deze functie-eisen voldoen hebben onze voorkeur. Echter, als jouw interesse getrokken 
wordt door de functieomschrijving en door de organisatie, dan maakt ook jouw sollicitatie een gedegen kans. Wij 
verzoeken met name enthousiaste en sportief ingestelde mannen en vrouwen om open te solliciteren.   

Wij bieden: 
 Een passend salaris naar ervaringsniveau 
 De mogelijkheid tot deelname aan lessen en examen voor lifeguard diploma’s 
 Een prettige werksfeer met afwisselende werkzaamheden 
 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (o.b.v. 5 of 6-daagse werkweek volgens rooster) 
 Overnachtingsmogelijkheden bespreekbaar 

Voorwaarden: 
 Een zwem/conditietest kan een deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 De sollicitatiegesprekken zullen in Maart plaatsvinden.  
 Vermeld de periode van beschikbaarheid in weeknummers. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Arnoud Wolthuis, tel: 06-53868621. 
Stuur uw motivatie en C.V. voor 1 Maart per reguliere post of per e-mail:  

Reddingsbrigade Sint Maartenszee 
o.v.v. sollicitatie 2019
Postbus 1
1752 ZG Sint Maartensbrug
Info@rb-stmaartenszee.com
www.rb-stmaartenszee.com


