Stichting Bosbad Vledder
Het bestuur van de Stichting Bosbad Vledder exploiteert al meer dan 50 jaar in een
bosrijke omgeving het fraai gelegen zwembad in Vledder. In het kader van het
project ‘zwem- en speelparadijs Bosbad Vledder’ willen we de aantrekkelijkheid van
dit openluchtzwembad nog meer vergroten door meer speelmogelijkheden en
realisatie van een strandpaviljoen. Naast een groot aantal vrijwilligers zijn er in het
zomerseizoen, veelal parttime, zeven à acht personen werkzaam in het Bosbad.
Voor het nieuwe seizoen 2018 zijn we op zoek naar
Zwemonderwijzers en toezichthouders
Functieomschrijving
- Als zwemonderwijzer ben je verantwoordelijk voor het geven van (school)
zwemonderwijs en het houden van toezicht op de bezoekers van het zwembad.
- Als toezichthouder houdt je specifiek toezicht tijdens het recreatief- en banen
zwemmen.
Je verricht als zwemonderwijzer en toezichthouder alle voorkomende (schoonmaak
en onderhoud) werkzaamheden. Je zorgt tevens voor een gast-vriendelijke sfeer,
waarin de bezoekers zich prettig en veilig voelen.
Functie-eisen
- Als zwemonderwijzer beschik je over een diploma zwemonderwijzer, een ALO of
diploma CIOS met aantekening zwemmen.
- Als toezichthouder beschik je over een diploma redden zwemmen, lifequard of een
vergelijkbaar diploma.
Daarnaast beschik je over een EHBO- en reanimatiediploma. Je bent flexibel
ingesteld waarbij het geen probleem is om in de weekenden en avonduren te
werken.
Ons aanbod
Wij bieden een prettige werksfeer, een prachtige werkplek in een dynamische
werkomgeving met collega’s die samen met jou de schouders er onder willen
zetten. Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een salaris
conform de cao voor sportverenigingen/cao-zwembaden. We zijn een seizoensbedrijf. Het gaat derhalve in principe om een dienstverband voor bepaalde tijd.
Geïnteresseerd ?
Je interesse voor deze functie kun je kenbaar maken door ons een sollicitatiebrief
met een uitgebreid cv te sturen naar Stichting Bosbad Vledder p/a De Rikken 20,
8381DG Vledder of per voorkeur per e-mail naar: bosbad@bosbadvledder.nl
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een referentieonderzoek maken deel
uit van de selectieprocedure.
Stuur je reactie toe voor 20 januari 2018.
Zie ook onze website: www.bosbadvledder.nl

