
 

Vacature Zwemonderwijzer / Toezichthouder (m/v) 

Voor gemiddeld 10 uur per week 

Op korte termijn beschikbaar 

 

 

 

Sportcentrum de Rolpeal is op zoek naar een enthousiaste zwemonderwijzer / 

toezichthouder, die zowel op dag-, avond-, als weekenduren ingezet kan worden. 

Houdt er rekening mee dat je in deze functie te maken krijgt met wisselende 

inzetbaarheid, roosters en arbeidspatroon en geen vaste uren hebt. Flexibiliteit in 

deze functie is dus van groot belang! 

 

Als zwemonderwijzer / toezichthouder van ons zwembad heb je een uitvoerende rol. 

Je geeft instructie aan (doel-en) lesgroepen en individuen in verschillende 

leeftijdscategorieën. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team. 

 

Geen dag is hetzelfde bij ons! Sinds september 2019 is dit nieuwe sportcentrum in 

Workum volop in gebruik en streven we naar het ‘’mienskips’’ gevoel, mede dankzij 

de inzet van onze vaste medewerkers, alle vrijwilligers en andere betrokkenen. Als 

nieuw lid van ons team zal ook jij hier je steentje aan bijdragen. Meedenken met 

leuke en nieuwe initiatieven én de bezoekers van het zwembad een fijne tijd 

bezorgen. Dat is waar het om draait in deze functie.  

 

Werkzaamheden: 

• Je geeft ABC zwemlessen aan doelgroepen en individuen van alle 

leeftijdscategorieën op basis van een werkplan 

• Je bent verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem m.b.t. vorderingen, 

voortgang en veiligheid van de leerlingen 

• Als toezichthouder treed je op als gastheer/gastvrouw van het bad en draag 

je bij aan een plezierige, ontspannen sfeer voor bezoekers 

• Je houdt actief toezicht tijdens banen zwemmen en vrij zwemmen en 

bepaalt of de zwemvaardigheid van de bezoekers voldoende is 

• Je signaleert onveilig en ongewenst gedrag en kan hierop maatregelen 

nemen 

• Uitvoeren van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden 



 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken een kandidaat met: 

• MBO werk- en denkniveau 

• Kennis en bevoegdheden voor het geven van zwemonderwijs. Je bent in het 

bezit van het diploma zwemonderwijzer inclusief het certificaat Zwemmend 

redden voor Zwembaden 

• Een geldig EHBO/AED en BHV certificaat 

• Communicatieve- en sociale vaardigheden 

• Goed kunnen samenwerken 

• Flexibiliteit in werktijden en beschikbaar op afroep. Het zwembad kent 

namelijk openingstijden tussen 07.00 en 22.00 

Hebben we jouw interesse gewekt en ben jij dé kandidaat die wij zoeken? Overtuig 

ons door jouw cv en motivatiebrief per e-mail te sturen naar info@rolpeal.nl, met als 

onderwerp: sollicitatie Zwemonderwijzer / Toezichthouder. 

 

Reageren op deze vacature kan t/m 31-12-2019 waarna de briefselecties en 

terugkoppeling in week 2 zullen plaatsvinden. 

Toch nog wat vragen? Ook dan mag er per e-mail contact met ons worden 

opgenomen via info@rolpeal.nl. 

 

We zien graag jouw sollicitatie tegemoet komen! 

 

Het team van Sportcentrum de Rolpeal 
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