
De strandwachten die voor de SSN werken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om de kwaliteit 
waar wij voor staan te waarborgen:

• Zich prettig voelen op het strand en in zee
• Een sportieve instelling hebben
• Een open houding en communicatief vaardig zijn naar publiek
• Een goed observatievermogen hebben
• Alert en geconcentreerd werken
• Onder stress kunnen werken
• Meewerken aan teambuilding

De leeftijd van de strandwachten ligt gemiddeld rond de 20 jaar, een jonge ploeg. Je werkt en leeft een 
aantal weken intensief met elkaar. Dit vraagt onderling respect en aanpassingsvermogen en dus 
verantwoordelijk zijn voor en naar elkaar.

Toelatingseisen voor selectie en aanname op 3 april:
• 16 jaar of ouder bent (op 26 juni 2021)
• minimaal 3 weken beschikbaar bent tussen 26 juni en 30 augustus 2021
• 400 meter (16 banen) voorwaartse slag binnen 8 minuten kunt zwemmen.
• 50 meter polocrawl sprint in 60 seconden
• 20 meter onderwater kunt zwemmen
• Hardlooptest (ongeveer 1400 meter)

Diploma’s zoals Lifeguard Beach of strandwacht/lifeguard, EHBO, reanimatie en AED, rij- en vaarbewijs zijn 
een pré.
*Het arbeidscontract gaat pas in nadat de strandwacht voldoet aan de eisen. Een EHBO-opleiding wordt verzorgd in het voorseizoen. De kosten daarvan worden gedeeltelijk 
vergoed.

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 salaris inclusief vakantiegeld

Het badseizoen loopt van 1 mei tot 30 september. Het hoogseizoen van 26 juni t/m 29 augustus. In je 
sollicitatiebrief geef je aan welke weken je in het hoogseizoen beschikbaar bent. Word je op grond van je 
sollicitatie uitgenodigd dan word je net als reeds eerder ingehuurde strandwachten verwacht voor de 
selectie dag op zaterdag 3 april. Voor huisvesting (nacht vrijdag op zaterdag) en voeding wordt gezorgd. 
Voldoe je aan de verwachtingen dan ligt er een contract voor je klaar.
Haal je de loop en/of zwemtest niet en/of heb je nog geen EHBO-diploma bieden we je de kans deze 
alsnog voor 26 juni 2021 te halen. Daarvoor worden trainingsweekenden belegd.

Voor meer informatie over de SSN kun je kijken op strandvandenhelder.nl

Je kunt tot 31 maart 2021 solliciteren. Bij je sollicitatieformulier 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, ouder of voogd ingevulde gezondheidsverklaring
•Het sollicitatieformulier in te vullen en versturen.
•De kopie’s van bovenstaande te mailen naar strandmanager@strandexploitatie.nl


