
Functieomschrijving

Jij bent degene die er samen met het team op 

toeziet dat bezoekers zich goed en veilig kunnen 

vermaken in en om het zwembad. Je draagt 

zorg voor de veiligheid van onze bezoekers en 

hebt een service verlenende functie als het gaat 

om het geven van informatie. Je staat stevig in je 

schoenen en straalt overtuigingskracht uit. 

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle 

bezoekers zich aan de regels houden, er geen 

ongelukken gebeuren en iedereen een fijne tijd 

heeft in het Groenhovenbad.

Kortom een verantwoordelijke functie in een 

sportieve en gezellige omgeving.

Wat vragen wij?

• Een diploma Lifeguard of je bent bereid 

deze te halen

• Goede communicatieve vaardigheden

• Je bent zelfstandig en je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel

• Je bent alert en kunt snel handelen in 

noodsituaties

• Diploma EHBO/BHV of je bent bereid deze 

te halen

• Je bent klantgericht en flexibel inzetbaar 

(ook in de weekenden);

Wat bieden wij jou?

• Salaris conform CAO Zwembaden

• Als je nog geen diploma Lifeguard hebt, 

zorgen wij dat je deze kan halen

• Een uitdagende, sportieve en dynamische 

werkomgeving

• 25 vakantiedagen op basis van een 

38-urige werkweek

• Als je nog geen EHBO/BHV hebt, zorgen wij 

dat je deze kan halen

• Mogelijkheid tot multifunctionele 

inzetbaarheid, denk aan receptie- en 

horecawerkzaamheden

• Interne opleidingsmogelijkheden 

• Gratis deelnemen aan onze activiteiten, 

zoveel en zo vaak als je zelf wilt 

• Twee keer per jaar een bedrijfsactiviteit

• Werken in een gezellig en enthousiast team

Interesse?

Lijkt je dit een interessante en uitdagende functie?

Stuur dan je sollicitatie naar SPORT•GOUDA t.a.v.

Kristen van Leeuwen. 

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze functie, 

neem dan contact op met Kristen van Leeuwen 

via peno@sportpuntgouda.nl of bel 0182 590910.

Een VOG en referentiecheck maken onderdeel uit 

van je sollicitatieprocedure

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Toezichthouder
(aantal uren en dagen in overleg)

0182 590 910 peno@sportpuntgouda.nl Tobbepad 4, 2803 WH Gouda sportpuntgouda.nl

SPORT•GOUDA voert het Goudse sportbeleid uit, met als belangrijkste 
doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot 
oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks 
de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties (het 
Groenhovenbad, sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in 
sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de 
gezondheid te werken.
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