Werken in een sportieve en spetterende
omgeving?
Zwembad ‘t Centrum (Sportfondsen Cromstrijen) is per direct op zoek naar

Toezichthouder(s) / facilitair medewerker(s) M/V
Werken in een sportieve en dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is ? Dan is de
baan van toezichthouder / schoonmaker wellicht iets voor jou.
Je bent alert en verantwoordelijk en je vindt het leuk om met mensen te werken. Eén van je
taken is actief toezicht houden. Hierbij speel je in op situaties die van invloed kunnen zijn
op de veiligheid van onze bezoekers.
Je aarzelt niet om op te treden en in het geval van calamiteiten, ongevallen en incidenten
weet je hoe te handelen. Daarnaast ben je niet bang om de handen uit de mouwen te
steken, want ook schoonmaakwerkzaamheden behoren tot je takenpakket.
● Samen met je andere collega’s zorg je ervoor dat de accommodatie er tiptop uitziet
en dat bezoekers zich veilig en welkom voelen.
● Je bent gastvrij, informeert en adviseert onze bezoekers en zorgt met jouw
enthousiasme voor een goede sfeer.
● Je deelt ons streven naar klanttevredenheid en service.
De werktijden zijn voornamelijk in de middag, avond en op zondag. Het aantal uur is in
overleg en samen bekijken wij welke diensten het beste aansluiten bij jouw situatie.
Wij komen graag met jou in contact wanneer je
● in bezit bent van een diploma lifeguard (of gelijkwaardig diploma), of een
sportopleiding volgt en affiniteit hebt met zwemmen,
● bij voorkeur, in het bezit bent van de diploma’s Bedrijfshulpverlening en EHBO met
de aantekening reanimatie óf bereid bent deze te halen,
● representatief, klantgericht bent en beschikt over goede contactuele vaardigheden,
● per direct oproepbaar en flexibel inzetbaar bent, minimaal 18 jaar bent.
Ons aanbod
Sportfondsen Cromstrijen is een leuk bedrijf om voor te werken, met een goede sfeer en
collega’s die samen met jou de schouders eronder willen zetten. Wij zijn een gedreven,
mensgerichte organisatie waar geen dag hetzelfde is en bieden;
● 12 – 20 uur per week, verspreid over meerdere dagen en avonden in de week,
● voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen,
● een zelfstandige, zeer afwisselende functie in een sportieve en dynamische
omgeving,
● op termijn mogelijke uitbreiding van uren,
● salaris conform C.A.O. zwembaden.
Enthousiast geworden?
Pas jij in bovenstaand profiel en zie jij jezelf al bij ons aan de zwembadrand staan, mail dan
je CV met motivatie naar info.waterstee@sportfondsen.nl o.v.v. “Toezichthouder”. Wij
verzoeken je alleen te reageren als je onze denkwijze deelt en voldoet aan de gestelde
eisen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG), referentiecheck en de zwemtest maken
vanzelfsprekend deel uit van onze selectieprocedure.

