
Gastvrije en enthousiaste 

Toezichthouder /  
Zwemonderwijzer

Krijg jij energie van het motiveren, stimuleren en in beweging krijgen 

van mensen? Jij bent een echte verbinder die in staat is de interne 

samenwerking tussen de teams te verstevigen.  Met jouw visie op het 

vernieuwen en in de markt zetten van onze zwemproducten zie jij wat 

er nodig is om de beleving van onze gasten te maximaliseren. Wil jij 

werken bij een organisatie die volop in ontwikkeling is en in 2021 drie 

nieuwe zwembaden exploiteert in Enschede? Dan ben jij de collega 

die we zoeken!

Vacature

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl



Sportaal stimuleert mensen om samen te sporten en 
te zwemmen. Dat doen we door sportactiviteiten te 
organiseren, voor veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken. 
Wij zijn Sportaal, spelverdeler in sport.

Als Zwemonderwijzer / Toezichthouder ben jij 
gastheer / gastvrouw van Sportaal. Jij zorgt 
voor een schoon, veilig en gastvrij verblijf in 
onze zwembaden. 

Je bent verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

Gastheerschap
•  ontvangt en staat gasten op een professionele en gastvrije wijze te 

woord in de sportaccommodatie(s) en verwijst indien nodig door;

•  informeert gasten proactief over de sportaccommodatie(s), de 
openingstijden, prijzen, voorzieningen, huisregels, producten en 
(relevante) acties van Sportaal;

•  signaleert klachten van gasten, reageert adequaat en zorgt er 
indien nodig voor dat deze tijdig bij … terechtkomen;

•  signaleert tijdig risicovolle situaties en anticipeert hier in 
preventieve zin op door het eigen handelen  aan te passen;

•  ziet toe op de veiligheid, orde en sfeer in de 
sportaccommodatie(s); 

•  zorgt voor de schoonmaak en uitstraling van de 
sportaccommodatie(s) door het verrichten van schoonmaak-/
opruimwerkzaamheden in de verschillende ruimtes in de 
sportaccommodatie(s) voortkomend uit het schoonmaakplan en 
door regelmatige controle;

•  opent en sluit de sportaccommodatie(s) conform werkafspraak.

Zwemonderwijs
•  geeft (ABC) zwemlessen aan alle leeftijdscategorieën op basis 

van een gestructureerd zwemlesplan en werkt volgens de 
Gedragscode Zwembranche;

•  bewaakt mede de voortgang van de ontwikkeling van het niveau 
van de zwemles leerling door de vorderingen te noteren in het 
leerlingvolgsysteem;

•  onderhoudt contacten met verzorgers, ouders en leerkrachten van 
de zwemles leerling;

•  verzorgt het diplomazwemmen, maakt een verslag over de 
kwaliteit van het betreffende diplomazwemmen en stimuleert 
doorgaan naar het volgend diploma;

•  geeft groepslessen en doelgroepen op basis van een 
gestructureerd plan en verricht inspanningen zodat de 
bezettingsgraad gehaald wordt;

Deskundigheidsbevordering
•  houdt de ontwikkelingen in het eigen vakgebied bij;

•  levert een positieve bijdrage aan de jaarlijks geformuleerde 
teamdoelen;

•  begeleidt stagiaires en werkt nieuwe collega’s in;

•  voert overige voorkomende werkzaamheden uit binnen Sportaal.

Contactpersoon vacature

Hanneke ter Burgge
h.terbrugge@sportaal.nl

Bezoekadres 

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postadres

Postbus 503
7500 AM Enschede

Wie ben jij?
•  Je beschikt over goede methodische, 

pedagogische en didactische vaardigheden.
Waarbij je doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheidsgevoel toont;

• Je bent veiligheidsbewust en schat situaties 
goed in. Je stelt prioriteiten, en werkt graag 
enthousiast en gemotiveerd samen.  

• Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid 
met een representatieve uitstraling en goede 
sociaal communicatieve vaardigheden; Je 
hebt minimaal MBO niveau 3;

•  Jij beschikt over de volgende kwalificaties:

• Lifeguard (certificeerbare eenheid 1). 

• Zwemmend Redden voor Zwembaden 

• Kwalificatie zwemlesgevenden conform licentie Zwem-
ABC

• Tenminste 2 of meer kwalificatie(s) voor het geven van 
groepslessen / doelgroepen 

• Certificaat gelicentieerde examinator 

• Geldig EHBO / AED opleiding en BHV;

• Je behaalt periodiek de zwemtest en behaalt 
deze succesvol conform de gestelde eisen. 
Je bent fysiek bekwaam om handelend te 
reaeren bij zwemmoeilijkheden;

• Je hebt kennis van de toepassing 
van relevante applicaties en 
automatiseringspakketten; 

•  Jij beheerst de Duitse en Engelse taal;

• Je hebt een flexibele instelling in verband 
met het werken op wisselende tijden.



Toezichthouden tijdens recreatief 
zwemmen en (zwem)activiteiten

•  houdt actief toezicht conform de toezicht- en 
calamiteitenplannen van de  sportaccommodatie(s) en volgt 
deze nauwkeurig op;

•  ziet er op toe dat gasten zich aan de voorgeschreven 
bepalingen houden, met inachtneming van sfeer en 
omstandigheden;

•  zorgt ervoor dat de veiligheid van gasten in het zwembad en 
de publiektoegankelijke ruimtes in de sportaccommodatie(s) 
gewaarborgd is; 

•  beoordeelt de zwemvaardigheid van gasten en ziet er op 
toe dat gasten die de zwemkunst niet voldoende beheersen 
zich niet in diep water begeven;

•  signaleert tijdig risicovolle situaties en anticipeert hier in 
preventieve zin op door risicovolle situaties zoveel mogelijk 
te voorkomen;

•  verleent eerste hulp bij risicovolle situaties, zowel in het 
water als op het droge, en handelt adequaat conform (….);

•  verricht, in gevallen waarbij gasten in het water zich in 
moeilijkheden bevinden, handelingen uit die nodig zijn om 
de gasten op het droge te krijgen;  

•  voert, in voorkomende gevallen, levensreddende 
handelingen en/of EHBO werkzaamheden uit;

•  geeft uitvoering aan (zwem)activiteiten binnen de 
sportaccommodatie(s) en signaleert proactief wanneer de 
doelstellingen niet gehaald worden.

Wat wij bieden:
De rol van Toezichthouder / Zwemonderwijzer is een 
uitdagende functie bij Sportaal; de sportieve Enschedese 
werkgever die kansen biedt en jou aanmoedigt het maximale 
uit jezelf te halen;

Sportaal kent een informele werksfeer dat volop in beweging 
is en blijft. Het betreft een functie met uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden op basis van de cao VERMO.

Interesse?
Je kunt tot en met 2 april 2018 jouw motivatiebrief, cv en relevante 
referenties mailen naar sollicitatie@sportaal.nl. Geef in jouw 
motivatie duidelijk aan wat jouw ervaring is met de te bereiken 
resultaten in deze functie. Mocht je daarnaast nog vragen hebben, 
dan kun je contact opnemen met Hanneke ter Brugge, te bereiken 
per mail via h.terbrugge@sportaal.nl

De functie wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Bij gelijke 
geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang. 

Wanneer jouw cv en motivatie aansluiten bij het functieprofiel word 
je uitgenodigd voor een nadere kennismaking. 

• Aanvang werkzaamheden: in overleg, zo snel mogelijk.

• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld. 

• Een VOG en referentiecheck maken onderdeel uit van de 
selectieprocedure.


