Callantsoog & Groote Keeten ‘Paal 13’

Sollicitatieprocedure 2021
Werken bij Reddingsbrigade Callantsoog ‘Paal 13’
Reddingsbrigade Callantsoog is een vereniging die preventief de veiligheid waarborgt voor badgasten in zee
en op het strand. Daarnaast voeren wij reddingen uit en staan wij 24/7 beschikbaar voor de meldkamer
binnen het gebied wat begint iets ten zuiden van Callantsoog en eindigt net ten noorden van Groote Keeten.
Naast ons eigen gebied assisteren wij buurtbrigades bij grote incidenten. Voor de zomermaanden is
Reddingsbrigade Callantsoog op zoek naar nieuwe collega’s.
Waar zijn wij naar op zoek?
- Je bent minimaal 16 jaar op 1-6-2021. (leden 15 jaar voor vrijwilligers vergoeding)
- Je bent sportief, teamplayer & flexibel.
- Je bent dienstverlenend en verantwoordelijkheid bewust.
De leeftijd van de strandwachten ligt gemiddeld rond de 20 jaar.
Je werkt en leeft een aantal weken intensief met elkaar.
Dit vraagt om onderling respect en aanpassingsvermogen voor en naar elkaar.
Wat bieden wij:
- De ideale zomerbaan.
- Gezellige collega’s waar je op kunt bouwen.
- Fantastische ervaring tijdens en na werktijd.
- Verschillende opleidingen binnen Reddingsbrigade Nederland.
- Verschillende interne trainingen (zwemmen, auto, boot, ect).
- Training Basic Life Support/AED + zuurstofgebruik.
- Gratis staplaats op de camping tussen je collega's (als je buiten Callantsoog woont).
- Salaris naar ervaringsniveau.
Het strandseizoen van Reddingsbrigade Callantsoog loopt gemiddeld van 1 juni t/m 1 september 2021. In
deze periode bewaken wij het strand van Callantsoog en Groote Keeten 7 dagen per week. In je
sollicitatiebrief geef je aan welke weken je beschikbaar bent. Je wordt op grond van de sollicitatie
uitgenodigd voor ons selectie en/of trainingsweekend of gesprek.
Sollicitatieprocedure:
1. Je dient minimaal vier weken beschikbaar te zijn binnen gestelde data.
2. Je vult het volledige formulier in op de site, deze word verstuurd waarna je sollicitatie met motivatie etc.
naar personeelszaken@rbcallantsoog.nl gaat, daarna krijg je bericht terug en word je wel of niet
uitgenodigd voor selectie en/of trainingsweekend of gesprek (afhankelijk van COVID 19).
3. Je kan solliciteren tot 1 mei 2021. Uiterlijk voor 15 mei krijg je dan bericht.
Voor vragen over deze vacature kunt u per email contact opnemen door onderstaand e-mail adres:
personeelszaken@rbcallantsoog.nl
Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

