VACATURE COORDINATOR/ZWEMINSTRUCTEUR (M/V)
Gemiddeld ca 15 tot 20 uur per week, gedurende het gehele jaar
Stichting Zwembad Onder Ons De Krim beheert een prachtig openluchtbad.
Wij zijn op zoek naar een coördinator/zweminstructeur. Het betreft een functie gedurende het
gehele jaar met een piek tussen 1 mei en 1 september. Je werkt in het seizoen (half april tot half
september) meer uren dan buiten het seizoen. Hierbij moet je denken aan ca 36 uur in het
zwemseizoen en ca 8 uur per week buiten het zwemseizoen. Er is uitzicht op een vaste baan.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken bij het zwembad.
 Het coördineren van het team van medewerkers en de zwemlessen.
 De zwemlessen verzorgen conform het zwem ABC.
 Ondersteuning van ons activiteitenteam.
 Schoon en netjes houden van ons bad.
 Indien nodig, ondersteuning bij kassa en kiosk werkzaamheden.
Wat vragen wij van jou:
 Enthousiasme, klantvriendelijkheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 Een bevoegdheid tot het geven van lessen t.b.v. het zwem ABC.
 Een EHBO diploma en BHV is een pré, maar kan ook door ons verzorgd worden.
 Een flexibele houding t.o.v. jouw collega’s, vrijwilligers en onze bezoekers.
 Een VOG.
Wat kunnen wij jou bieden:
Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving. Een salaris op basis van opleiding, leeftijd en
ervaring onder de voorwaarden en CAO van STK. In het weekend een onregelmatigheidstoeslag.
Ben jij de geschikte kandidaat die wij zoeken? Reageer dan voor 23 februari. Stuur jouw motivatie en
C.V. naar info@zwembaddekrim.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Reefman,
secretaris van de Stichting. Telefoon: 0524‐572648 (tussen 18 en 20 uur)
Wij werken met vrijwilligers in groenonderhoud, klein onderhoud, kassa, schoonmaak en activiteiten.
Samen met het personeel, de vrijwilligers en de bestuursleden vormen we het ‘team zwembad
Onder Ons’.
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