
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;
• EHBO/BHV diploma; 
• Aquasport certificaat is een pre.

Wat bieden wij?

• Leuke collega’s;

• Een uitdagende, sportieve en 

dynamische werkomgeving;

• Uitdagende projecten;

• Opleidingsmogelijkheden;

• Salaris schaal 6 (uitloop) 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.

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

Zwemonderwijzer (ABC)
(28 – 38 uur per week)

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:

SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken

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

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!
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