Lifeguard / Toezichthouder (oproepkracht) bij Zwembad de
Waterakkers
Dit geeft jou plezier
Jij zorgt ervoor dat onze bezoekers een topdag hebben. Dit doe je door actief toezicht te houden en
door bij te springen daar waar het nodig is. Je houdt van diversiteit in je werkzaamheden.
•
•
•
•
•

Jij zorgt voor de veiligheid in om rondom het zwembad.
Jij bent samen met je collega's verantwoordelijk voor een schone accommodatie.
Diversiteit in werktijden (ochtend, avond, door de weeks en in het weekend) passen bij jouw
ritme.
Jij gaat werken met leuke collega’s in een fijne, informele sfeer. Wij doen zoveel mogelijk
samen en we helpen elkaar. Wat er ook moet gebeuren.
Daar waar nodig spring jij bij, met bijvoorbeeld je EHBO- of BHV-diploma.

Dit ga je doen
Vanaf het moment dat zwembaden weer open mogen voor het recreatief zwemmen, zijn er extra
ogen en handen nodig. Je ondersteunt in het toezicht houden tijdens zwemactiviteiten en zorgt voor
een veilige en schone accommodatie. Met jouw inzet en met die van je collega's is ons zwembad een
fijne omgeving om te recreëren, zwemmen en te werken. Je deelt ons streven naar
klanttevredenheid, gastvrijheid en service.
Uiteraard kun je goed zwemmen, want een zwemtest is onderdeel van de sollicitatie en ben je in de
zomervakantie veel beschikbaar om te komen werken.
Wat wij jou bieden
Wie bieden een dynamische werkomgeving: geen enkele dag is hetzelfde! Samen met je collega's van
zwemonderwijzers, toezichthouders en oproepkrachten zorg jij voor het plezier van jong en oud in
ons zwembad. We zorgen dat ze fijn kunnen recreëren, kunnen leren zwemmen en vitaler worden. Jij
geeft energie aan onze gasten en je krijgt er energie en plezier voor terug.
Daarnaast bieden wij een salaris conform CAO Zwembaden (salarisschaal 2, hoogte afhankelijk van
leeftijd) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Kom jij onze gasten verwelkomen? Dan staan wij naast je om er een spetterend succes van te maken.
Reageer voor 31-05-2021 met een motivatiebrief en CV naar info.waterakkers@sportfondsen.nl. Wij
zijn benieuwd naar jouw reactie!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

