
  
Wij zoeken gemotiveerde toezichthouder(s) m/v 
Heerhugowaard Sport N.V. is per 1 september 2018 op zoek naar een toezichthouder met een 
leeftijd van minimaal 18 jaar op de vrijdag, zaterdag en zondag voor zwembad Waardergolf. Dit 
kan uitgebreid worden met andere dagen. 

Ben jij een serieuze en flexibele toezichthouder, die de hand niet omdraait voor de bijbehorende 
schoonmaakwerkzaamheden, dan zijn wij op zoek naar jou ! Werken in de weekenden en 
avonduren vind je geen probleem. 

Wat houdt de functie in ?	  

Elke dag is anders in zwembad Waardergolf. Jij zorgt dat kinderen, tieners en volwassenen veilig 
kunnen zwemmen. Daarnaast zorg jij voor dat extra beetje gastgerichtheid, door de wensen en 
behoeftes te herkennen en hierop te reageren. Samen met je collega’s zorg je dat het zwemwater 
voor iedereen schoon en toegankelijk is. 

Studeren is goed te combineren met een bijbaan bij ons. Je hebt flexibele werktijden (’s avonds, 
in het weekend en vakanties). Je zorgt voor een top service met jouw verantwoordelijkheid voor 
veiligheid en durft in te grijpen in iedere situatie. 

Hoe voer je de functie uit ? 

Met jouw vriendelijke uitstraling en oog op veiligheid, zorg jij dat de gasten een fantastische tijd 
hebben. Je weet van aanpakken, ook sta jij open om een zwemtest af te leggen. Als 
toezichthouder sta je sterk in je schoenen, hierdoor schroom je niet om in actie te komen bij 
iedere situatie. 

Kortom we zoeken een kandidaat met de volgende competenties:	  

• Flexibel en representatief; 
• Service gerichte instelling; 
• In het bezit van minimaal een A en B diploma; 
• Bij voorkeur in het bezit van een Life Guard en een EHBO diploma; 
• Flexibel oproepbaar; 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 
Hoe brengen wij jou in beweging ? 

• Een salaris afhankelijk van leeftijd en werkervaring conform cao Zwembaden; 
• Leuke collega’s een goede werksfeer. 
• Als je nog geen Life Guard, EHBO, BHV certificaat hebt, zorgen wij dat je deze binnen 6 

maanden na aanstelling kan halen; 
 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt deel uit van de selectieprocedure. 
	  

Ben je enthousiast ? 

Herken jij jezelf hierin, stuur je CV dan met je motivatiebrief aan Heerhugowaard Sport N.V. , 
Beukenlaan 1b 1701 DA te Heerhugowaard of per email aan: 
zwemzaken@heerhugowaardsport.nl   

Mocht je nog vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Jeannette 
Bakker, 072-5675045.  


