Zwembad De Meerkamp in Amstelveen heeft voor elke bezoeker een breed aanbod. Naast de zwemlessen en recreatief zwemmen bieden wij diverse aquasporten aan in onze baden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
een

Toezichthouder (M/V, minimaal 5 uur per week)
Je bent een enthousiaste en toegankelijke Toezichthouder. Gastvrijheid staat bij jou hoog in het vaandel, je bent het
gezicht van Zwembad De Meerkamp en het eerste aanspreekpunt voor onze gasten aan de badrand.
Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde Toezichthouder, dienstverlenend en servicegericht? Staat gastvrijheid bij
jou hoog in het vaandel? Dan zoeken wij jou! Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze bezoekers, groot en
klein, zich welkom voelen, hun veiligheid geborgd is en er een plezierige (werk)sfeer heerst.

Wat zijn je werkzaamheden?
Je bent verantwoordelijk voor het houden van actief en preventief toezicht tijdens (recreatieve) zwemuren. Je borgt de
veiligheid in en om het zwembad door het geven van informatie over het juiste gebruik van de faciliteiten, het hanteren
van de regels en je reageert direct op ongewenste of onveilige situaties. Het aanspreken van mensen en het handelen
in conflictsituaties maken je onmisbaar. Je treedt zelfstandig op als gastheer/vrouw voor de verschillende doelgroepen, tijdens je dienst zorg je dat de zwemomgeving schoon en uitnodigend is voor onze gasten.

Wat zoeken wij?
Je hebt VMBO werk- en denkniveau, je bent in het bezit van een diploma zwemmend redden en hebt een geldig
EHBO diploma inclusief reanimatie, of bent bereid dit snel te halen.
Je bent communicatief sterk, je weet je staande te houden in conflictsituaties en deze constructief op te lossen. Je
hebt een klantgerichte instelling, je bent open en vriendelijk in de omgang met onze gasten en collega’s. Werken op
onregelmatige tijden in de avonden en de weekenden is voor jou goed in te passen. Daarnaast stel je je betrokken op,
is collegialiteit voor jou belangrijk en heb je een goede dosis humor.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team dat de laatste stappen van een
intensief veranderingsproces doorloopt. Wat betreft arbeidsvoorwaarden val je onder de Cao Zwembaden en is de
functie ingedeeld in schaal 3, vanaf € 1.776,02 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week.
Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, een reiskostenvergoeding en we bieden je 27 vakantiedagen
op jaarbasis. Tot slot hebben we een goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis gebruik maken van diverse
verzekeringen en voorzieningen. Vanwege de flexibiliteit in het werkrooster, is deze functie te combineren met andere
werkzaamheden of een studie.

Ben je enthousiast geworden?
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je
motivatiebrief en CV op naar de afdeling Human Resources, onder vermelding van “Toezichthouder” t.a.v. Frouke van
Griensven, pz@sportbedrijfamstelveen.nl.
Overlegging van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te kunnen worden.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met Adviseur HRM
Frouke van Griensven
T: 088 8585120
E: f.vangriensven@sportbedrijfamstelveen.nl

