
Functieomschrijving

Als zwemonderwijzer verzorg je de zwemlessen 

en hou je toezicht op het zwembad. Verder 

coördineer je activiteiten met betrekking tot 

doelgroepen/leszwemmen. Daarnaast zorg je 

dat het schoon blijft en verleen je waar nodig 

eerste hulp. 

Ben jij de zwemonderwijzer die wij zoeken en 

voldoe je aan onderstaande eisen?

Functie-inhoud

• Het geven van zwemonderwijs en 

begeleiden van diverse doelgroepen

• Het beoordelen van de prestaties van 

deelnemers

• Het bewaken van de naleving van 

huisregels

• Het houden van toezicht bij 

zwemactiviteiten

• Bijdragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe/bijgestelde doelgroep/

productcombinaties

• Verrichten van de dagelijkse 

schoonmaakwerkzaamheden

Wat vragen wij?

• Klantgerichte en flexibele inzet

• Goede communicatieve vaardigheden

• Diploma zwemonderwijzer of relevante 

opleiding

• Oplossingsgericht denken

• Diploma EHBO/BHV diploma of je bent bereid 

deze te halen

• Aantal uren en dagen is bespreekbaar

• Aquasport certificaat is een pre

Wat bieden wij jou?

• Salaris conform CAO Zwembaden, 

schaal 6

• 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

• Interne opleidingsmogelijkheden 

• Uitdagende projecten

• 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

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

Zwemonderwijzer (ABC)
Salarisschaal 6 – CAO Zwembaden

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

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in deze functie? 
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.

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.

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.

mailto:peno@sportpuntgouda.nl

