
Wij zoeken oproepbare Evacuee Supporters – iets voor jou? 

 

Als (voormalig) steward/stewardess ben je servicegericht, stressbestendig, 

oplossingsgericht, flexibel en door en door veiligheidsbewust. Dat zijn precies de 

vaardigheden die we verwachten van onze Evacuee Supporters. Ben jij toe aan een leuke 

nieuwe uitdaging? Dan zien we uit naar je aanmelding! 

 

Evacuee Supporters bieden persoonlijke, praktische assistentie aan mensen die van hun 

offshore werkplek zijn geëvacueerd. Een medewerker met verwondingen of 

gezondheidsklachten, wordt bijvoorbeeld met een helikopter aan land gebracht. Bij een 

bedrijfsincident op een platform voor olie- of gaswinning kan uit voorzorg ook een 

grotere groep medewerkers uit voorzorg worden opgehaald. Wanneer de werkgever in dit 

soort situaties zijn personeel niet zelf kan opvangen op de heliport, dan staan daar onze 

Evacuee Supporters. Als de helikopter direct naar het dichtstbijzijnde of een 

gespecialiseerd ziekenhuis vliegt, dan worden zij opgeroepen om daar naartoe te komen. 

Zij stellen de geëvacueerde medewerker(s) voor zover nodig op hun gemak en regelen 

voor hen allerhande praktische zaken. 

 

Taken Evacuee Supporters 

• Ontmoet en assisteer offshore personeel dat uit voorzorg is geëvacueerd van hun 

werkplek 
• Ontmoet en assisteer offshore personeel dat voor behandeling naar het ziekenhuis 

is gebracht 
• Richt een opvangplek in waar je het geëvacueerde personeel kunt registreren, 

informeren en ondersteunen 
• Regel het vervoer van het geëvacueerde personeel naar huis, ziekenhuis of hotel 
• Onderhoud indien nodig contact met de helikopter- en hulpdiensten 
• Regel indien nodig accommodatie in een hotel 
• Zorg voor basisbehoeftes zoals iets te eten en te drinken, kleding en 

toiletartikelen, iets te lezen en dergelijke 
• Als de familie of naaste van het personeel zich meldt, dan de zorg overdragen 

Training en soft piket 

Je volgt bij ons een training in de procedure. Ben je daarna nog steeds enthousiast, dan 

kom je op de bellijst. Onze Evacuee Supporters staan op soft piket, je hoeft dus niet 

24/7/365 stand-by te zijn. Bij een oproep kun je ons verzoek accepteren of afwijzen. We 

lopen onze bellijst af totdat we een compleet team met Evacuee Supporters hebben.  

 

Jij bent 

• Behulpzaam 

• Stressbesteding 

• Organisatorisch sterk 

• Minimaal 21 jaar of ouder 

• In bezit van een auto en rijbewijs 

• Bij acceptatie van een oproep in staat om binnen maximaal 90 minuten in Den 

Helder of ziekenhuis in het noorden van Noord-Holland te zijn 

• Je staat open voor soft piket 

Wat bieden wij? 

• Introductie training 

• Jaarlijkse opfriscursus 

• Kennismakingsbezoek op Den Helder Airport en omgeving 



• Vergoeding á € 50,- per uur vanaf de oproep tot het moment dat je shift als 

Evacuee Supporter afloopt 

• Reiskostenvergoeding á € 0,19 per km 

Vragen of aanmelden 

Heb je na het lezen van deze vacature vragen? Melanie Kant geeft je graag antwoord. Je 

bereikt haar via melanie.kant@vanluyken.nl. Aanmelden kan via hetzelfde mailadres.  

 

Communicatieadviesbureau Van Luyken – altijd open 

Van Luyken richt zich op communicatieadvies, positionering, communicatiestrategie, 

campagnes, crisiscommunicatie en public affairs. Naast advisering is het bureau 

gespecialiseerd in communicatietrainingen onder het label De Trainingsstudio en 

detachering van communicatieprofessionals.  

 

Voor een aantal klanten verzorgen wij de crisiscommunicatie evenals de bemensing van 

mediateams, familieteams en Evacuee Support teams.  
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