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Strandwachten gezocht! 
 
De Stichting Strandexploitatie Noordkop is namens de Gemeente Den Helder 
verantwoordelijk voor de algehele strandbewaking, strandveiligheid en het schoon 
houden van de stranden en opgangen binnen de gemeente. De selectie en opleiding 
van de strandwachten wordt in samenwerking met de Reddingbrigade Den Helder 
(RBDH) uitgevoerd.  
  
Wat doen we:  
Het strand van ruim 7 km strekt zich uit van Fort Kijkduin tot en met strandslag 
Drooghe Weert. De strandslagen Duinoord, Zandloper en Julianadorp worden in het 
seizoen bewaakt, de overige vier opgangen zijn onbewaakt. Wij patrouilleren en 
verlenen EHBO vanuit de strandposten en geven indirecte hulp op het overige 
strand. Ook zorgen we dat het strand en de opgangen schoon en veilig blijven. 
 

 
Hoofdstrandpost Julianadorp 

 
Wat verwachten wij van een strandwacht:  
- je bent communicatief vaardig en hebt een open houding naar de strandgasten 
- je hebt een sportieve instelling en je bent een teamspeler, geen solist 
- je bent dienstverlenend, alert en geconcentreerd 
De leeftijd van de strandwachten ligt gemiddeld rond de 21 jaar, een jonge ploeg 
dus. Je werkt en leeft een aantal weken intensief met elkaar. Dit vraagt onderling 
respect en aanpassingsvermogen en dus verantwoordelijk zijn voor en naar elkaar. 
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Wanneer word je toegelaten tot de selectie: 
- als je minimaal 16 jaar of ouder bent (op 29 juni 2019) 
- als je minimaal 3 weken beschikbaar bent tussen 29 juni en 30 augustus 2019 
- als je goed kunt zwemmen, 400 meter in 8 minuten (wordt getest) 
Diploma’s zoals Lifeguard Beach of strandwacht/lifeguard, EHBO, reanimatie en AED, 
rij- en vaarbewijs zijn een pré. 
 
Wat kunnen we je bieden? 
- De ideale zomerbaan met zon, zee en strand 
- Opleiding en training tot lifeguard, EHBO en AED 
- Gratis huisvesting op de hoofdpost als je buiten de gemeente Den Helder woont 
- Een marktconform brutosalaris inclusief vakantiegeld 

Wanneer 
Het badseizoen loopt van 1 mei tot 30 september. Het hoogseizoen van 29 juni t/m 
30 augustus. In je sollicitatiebrief geef je aan welke weken je in het hoogseizoen 
beschikbaar bent. Wordt je op grond van je sollicitatie uitgenodigd en het is de 
eerste keer dat je bij ons solliciteert dan wordt je gevraagd een bewakingsweekend 
in het voorseizoen mee te draaien zodat we al met je kennis kunnen maken. 
Lijk je ons geschikt dan wordt je net als reeds eerder ingehuurde strandwachten 
uitgenodigd voor de selectie dagen op zaterdag 1 en zondag 2 juni. Voor huisvesting 
en voeding wordt gezorgd. Voldoe je aan de verwachtingen dan ligt er een contract 
voor je klaar.  
Voor meer informatie kun je kijken op reddingsbrigadedenhelder.nl en op 
strandvandenhelder.nl  
 
Je kunt tot 1 mei 2019 solliciteren. Bij je sollicitatiebrief en cv vragen we: 

- een kopie van je relevante diploma’s of zakboekblaadje 
- een kopie van je rij- en/of vaarbewijs indien in bezit 
- een door jezelf ingevulde gezondheidsverklaring  
 

Je sollicitatie richt je aan:  
 
Reddingsbrigade Den Helder 
strand@reddingsbrigadedenhelder.nl  


