
Wie ben jij?
Ons team van zwemonderwijzers is op zoek naar 
enthousiaste collega’s. Wij zijn bereid je op te leiden tot 
zwemonderwijzer ABC. Als zwemonderwijzer maak jij het 
verschil. Jij zorgt dat de kinderen, maar ook 
volwassenen, met een brede glimlach en een diploma 
het Groenhovenbad uitlopen. 

“Iedereen kan alles, 

je hoeft het alleen maar te leren!”

Jouw werkzaamheden?

Als zwemonderwijzer:
• Je geeft zwemonderwijs, van de eerste les tot aan 

het diplomazwemmen! 
• Het beoordelen van prestaties via het 

leerlingvolgsysteem
• Het bewaken van de naleving van huisregels
• Het houden van toezicht bij zwemactiviteiten
• Aquasporten (extra opleiding)
• Verrichten van de dagelijkse 

schoonmaakwerkzaamheden.

Wat vragen wij?
• Lesgeven zie je als een uitdaging
• Omgang met bezoekers in alle 

leeftijdscategorieën
• Je hebt een klantgerichte en flexibele inzet
• Goede communicatieve vaardigheden
• MBO werk- denkniveau 3 of 4
• En tot slot ben je natuurlijk tot op het bot 

gemotiveerd om deze nieuwe uitdaging aan 
te gaan! Wij zijn bereid om te investeren in 
jou en verwachten daar jouw motivatie voor 
terug.

Hoe brengen wij jou in beweging?
• Allereerst een mooie kans om je om te 

scholen en direct verzekerd te zijn van een 
baan als zwemonderwijzer

• Een plek in het leukste team 
zwemonderwijzers

• Een uitdagende, sportieve en dynamische 
werkomgeving

• Uitdagende projecten
• Salarisschaal 6 conform CAO Zwembaden

(na behalen diploma zwemonderwijzer)
• Opleidingsmogelijkheden tot allround 

zwemonderwijzer

CARRIÈRESWITCH! WORDT ZWEMONDERWIJZER

Salarisschaal 6 – CAO Zwembaden

SPORT•GOUDA BV
T.a.v. Personeelszaken
Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA

SPORT•GOUDA heeft de ambitie om alle inwoners van Gouda op zijn of haar 
niveau in beweging te krijgen. Jong of oud. Beginner of getraind. Met of zonder 
beperking. Voor iedereen bieden wij de juiste activiteit. En plezier staat hierbij 
altijd voorop! 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele Goudse sportbeleid. 
Hieronder valt een uitdagend pakket aan mooie projecten, waaronder het 
zwemonderwijs. Ons team zwemonderwijzers zoekt versterking! Nog niet de 
juiste papieren? Geen probleem…

Interesse
Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging na het lezen van deze vacature? Dan nodigen wij je uit om te 
solliciteren! Heb je nog inhoudelijke vragen over dit omscholingstraject, neem dan contact op met Kristen 
van Leeuwen via peno@sportpuntgouda.nl of bel 0182 590910. Een VOG en referentiecheck maken 
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Solliciteren?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV per e-mail naar 

peno@sportpuntgouda.nl of per post via

mailto:peno@sportpuntgouda.nl
mailto:peno@sportpuntgouda.nl

