ZWEMBAD DE TREFFER EIJSDEN
Wij zijn op zoek naar een:

HOOFD ZWEMZAKEN (M/V)

Dit ga je doen
Je gaat leidinggeven aan een groep collega's en je gaat met ze samenwerken. Je maakt
planningen, roosters en je stelt lessen samen. Je voert functioneringsgesprekken en je praat
met onze gasten. Je geeft lessen aan 'gewone' bezoekers en aan bezoekers die iets meer
aandacht en soms een speciale behandeling vragen.
Bij een leidinggevende functie hoort leidinggevende ervaring en als je die hebt, heb je een
aantal strepen voor op je concurrenten. Je hebt in ieder geval ervaring in de wereld van
zwembaden. Daarnaast heb je MBO+ als opleiding gevolgd en kun je overweg met Office
toepassingen zoals Word en Excel.
•
•
•
•
•

Jij gaat voor afwisseling. Denk aan leiding geven, meedenken over kansen en zelf lesgeven.
Je leeft je vak en je snapt hoe belangrijk het is dat wij mensen helpen vitaal te blijven.
Je bent gastvrij, hebt een positieve energie en laat mensen lachend naar huis gaan.
Je neemt beslissingen als de situatie erom vraagt.
Jij leeft op als je ziet dat mensen onder jouw leiding groeien.

Wat wij jou bieden
Wij zijn een leuk bedrijf om voor te werken en dat zeggen we zo onbescheiden omdat we het
samen ook echt waarmaken. Het klinkt als een open deur, maar werk is leuker als je er plezier
in hebt. En dat plezier hebben ook onze bezoekers. We zorgen dat ze fijn kunnen recreëren,
kunnen leren zwemmen en vitaler worden. Jij hebt hierbij een motiverende rol voor het hele
team. Want je doet het samen met je collega's, in een prettige werkomgeving waarin we van
elkaar kunnen en willen leren.
Je krijgt full time dienstverband en een salaris dat past bij de cao Zwembaden schaal 7.
De mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen en opleidingen.
Klinkt dit alsof we het over jou hebben? Top! Niet wachten, maar vandaag nog reageren. We
kunnen niet wachten je te leren kennen!
Denk je dat iemand anders in jouw netwerk heel goed bij deze vacature past? Tip hem of haar
voor deze uitdagende functie. Je doet er ons en die persoon waarschijnlijk veel plezier mee!
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