SPORT•GOUDA biedt iedere Gouwenaar de mogelijkheid
om te bewegen waarbij plezier voorop staat. Wij zijn de
sportorganisatie die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het Goudse sportbeleid. Wij beheren en
exploiteren een breed aanbod van sportvoorzieningen
waaronder ook het Groenhovenbad en brengen Goudse
inwoners in beweging. Ons team zwemonderwijzers zoekt
versterking voor het optimaal te kunnen bedienen van
onze gasten. Ben jij onze nieuwe collega!

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

Toezichthouder
(aantal uren en dagen in overleg)

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;
Diploma EHBO met reanimatie;
Goede communicatieve vaardigheden;
Je bent klantgericht en flexibel inzetbaar
(ook in de weekenden);
Je bent zelfstandig en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent alert en kunt snel handelen in
noodsituaties.

Wat bieden wij?
•
•
•

•

Leuke collega’s;
Een uitdagende, sportieve en
dynamische werkomgeving;
Mogelijkheid tot multifunctionele
inzetbaarheid, denk aan receptie en
horeca werkzaamheden.
Salaris via CAO Zwembaden.

Lijkt dit je 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.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:
SPORT•GOUDA BV, t.a.v. Kristen van Leeuwen

Tobbepad 4, 2803 WH GOUDA
Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl

