
Jongeren maken kans op een unieke droombaan: Sea Ranger

Er is een nieuwe kans voor jongeren op een unieke droombaan: Sea Ranger. Sea Rangers zijn
jongeren die werkzaam zijn om de natuur in de Noordzee te onderzoeken en herstellen. Een
campagne om nieuwe kandidaten te werven voor dit bijzondere beroep is nu gestart.

Kandidaten worden geselecteerd tijdens een intensief 9 daags bootcamp, geleid door
oud-militairen. Iedereen tussen de 18 en 29 jaar, ongeacht achtergrond of vooropleiding, kan
zich aanmelden. Succesvolle kandidaten zullen tijdens het bootcamp intense
trainingsoefeningen en teamactiviteiten ondergaan om zich zowel fysiek als mentaal te
ontwikkelen.Tijdens het Sea Ranger Bootcamp vinden de trainingen zowel op land als op zee
plaats en worden de deelnemers begeleid door ervaren professionals.

Na het Sea Ranger Bootcamp zal een aantal deelnemers geselecteerd worden om fulltime als
Sea Ranger aan de slag te gaan. De Sea Ranger Service, de sociale onderneming achter het
bootcamp, is een bedrijf met een dubbele focus: het herstellen en behouden van de
biodiversiteit in de oceaan en het opleiden van jonge mensen om voorop te lopen in dit werk.
Voorbeelden van taken die de Sea Ranger doen zijn klimaatonderzoek, het planten van
zeegras, het monitoren van beschermde oceaangebieden, drone-monitoring en het uitvoeren
van microplastics sampling. De Sea Ranger Service werkt nauw samen met de Rijksoverheid.

Over de potentiële nieuwe Sea Rangers zegt Effie Baert, Chief Development Officer van de Sea
Ranger Service: We willen een diverse groep mensen aantrekken om Sea Ranger te worden.
We zijn verheugd dat de afgelopen jaren de aanmeldingen voor onze Bootcamps maar liefst
72% vrouw waren, wat radicaal anders is dan de door mannen gedomineerde maritieme sector.
Het maakt niet uit wie je bent, als je jezelf wilt ontwikkelen en nieuwe vaardigheden wilt leren,
dan ben je bij het Sea Ranger Bootcamp aan het juiste adres."

Sea Ranger Thierry van Veggel deelt zijn ervaring in een van de eerdere Bootcamps: “Naast de
fysieke en mentale uitdagingen, waar ik erg van heb genoten, heeft het Sea Ranger Bootcamp
me een grondig inzicht gegeven in wie ik ben als persoon, wat ik te bieden heb en wat ik zoek in
de dingen die ik doe. Ik ben blij om vandaag als Sea Ranger te werken en mijn opleiding op zee
voort te zetten.”

De nieuwe rekruten opereren vanuit verschillende havens in heel Nederland en zullen worden
aangestuurd door ervaren matrozen en kapiteins.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden op nl.searangers.org/bootcamp
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CONTACTGEGEVENS NIET VOOR PUBLICATIE

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een interview of beeldmateriaal in hoge
resolutie contact op met Dan Benham via dan@searangers.org of +4478 1556 1922.

Afbeeldingen voor publicatie zijn te vinden op searangers.org/media
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