Gemeente Stichtse Vecht zoekt voor Sport- en Recreatiecentrum ‘t Kikkerfort in Breukelen een:

Allround zweminstructeur
(24 uur per week)
De deuren gaan open, de mensen druppelen binnen en jij staat klaar om jouw eerste les te geven!
Vol enthousiasme springen de mensen het water in en jij begint de les. Dit doe je vanuit jouw passie
en die zie je; alle mensen staan met een glimlach op hun mond in het water.
Voel jij je als een vis in het water? Lees snel verder!
Wat ga je doen?
Als allround zwemonderwijzer ben jij verantwoordelijk voor het geven van zwemlessen aan diverse
doelgroepen. Je bent het aanspreekpunt voor alle gasten en draagt zorg voor ieders veiligheid in en
om het zwembad. Je houdt toezicht tijdens het vrij- en recreatief zwemmen en bent doortastend
wanneer dit nodig is.
Samen met 12 andere zwemonderwijzers zorg je voor een goede sfeer en weet jij de gasten te
verrassen met spel, service en plezier.
Je bent communicatief sterk, gastvrij en klantgericht. Jij weet de verschillende bezoekers (gasten,
ouders en begeleiders) tevreden te stellen, te enthousiasmeren en te motiveren. De zwemlessen en
het vrij zwemmen gaat bij ons ook door in het weekend. Werken als allround zwemonderwijzer in het
Kikkerfort betekent ook werken op zaterdagen en zondagen. In het team wisselen jullie de weekend
diensten af en gemiddeld werk je 1 keer per 3 weken in het weekend. Hierbij wordt uiteraard een
onregelmatigheidstoeslag toegekend op basis van jouw gewerkte uren. Werken in de weekenden en
avonduren is voor jou geen probleem. Daarnaast heb je een Diploma zwemonderwijzer behaald met
aangevuld diverse certificaten doelgroepen. Je bent in het bezit van een BHV diploma of je bent
bereid deze te behalen.

Wat bieden wij
Stichtse Vecht biedt je een goed salaris en flexibele arbeidsvoorwaarden. Je kunt een budget van
17,05% bovenop jouw salaris naar eigen wens inzetten voor bijvoorbeeld extra salaris, vitaliteit en het
kopen van extra verlof.
Afhankelijk van je opleiding en ervaring krijg je een passend salaris. Voor deze functie is dat
maximaal € 2.904,- bruto per maand (functieschaal 6) bij een volledige werkweek van 36 uur. Je krijgt
een tijdelijk contract voor een jaar met de mogelijkheid van een vast dienstverband na het eerste jaar.
We zijn een lerende organisatie, erop gericht om jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Daar
zijn ook allerlei mogelijkheden toe, doordat we diverse inhouse trainingen aanbieden en je externe
opleidingen kan volgen. Uniek bij Stichtse Vecht is dat jij als medewerker volop de ruimte krijgt om
mee te werken aan teamoverstijgende projecten en innovatie.
Over ’t Kikkerfort
Zwembad ‘t Kikkerfort is een multifunctioneel recreatiecentrum met een subtropisch recreatie bad,
wedstrijd bad, gymzaal en vergaderruimte.
Locatie: Schepersweg 14A, Breukelen.
Kijk voor meer informatie op: www.kikkerfort.nl
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Interesse?
Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatie. Solliciteren kan tot 16 januari 2022, daarna sluiten wij
de vacature en gaan wij met jouw sollicitatie aan de slag.
Link sollicitatieformulier:
Vragen
Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Anthony Fokker, bedrijfsleider ‘t Kikkerfort, via 06
204 761 48. Voor algemene vragen over de procedure kun je contact opnemen met Irina Köhler,
Recruiter: 06-58076402
Gemeente Stichtse Vecht onderschrijft de NVP Sollicitatiecode Werving en Selectie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

