Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen adviseert en ondersteunt de twee
gemeentebesturen bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en verleent diensten
aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Bij Samenwerkingsorganisatie
De Wolden Hoogeveen zijn circa 760 medewerkers in dienst. Kijk voor meer informatie
over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!
Binnen de eenheid Realisatie, team zwembad De Dolfijn is er een vacature. Daarom zoeken
wij op dit moment een:
Zwemonderwijzer (m/v)
(profiel medewerker educatie IV)
(oproepfunctie)
De zwemonderwijzer is belast met het geven van zwemonderwijs en het leveren van een
bijdrage aan het toezicht en beheer.
Functie-informatie
• Je geeft zwemonderwijs aan verschillende doelgroepen;
• Je verstrekt informatie aan ouders en verzorgers over de vorderingen van
deelnemers aan zwemonderricht;
• Je neemt examens af voor zwemdiploma’s als lid van de beoordelings- of
organisatiecommissie;
• Je houdt toezicht op correct gebruik door bezoekers van de accommodatie en op
naleving van geldende huisregels;
• Je levert een bijdrage aan het beheer:
- Je verricht de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden;
- Je draagt zorg voor hygiëne en veiligheid;
- Je verricht dagelijks terugkerende technische handelingen en grijpt in bij
calamiteiten.
Kennis en vaardigheden
• Je hebt de opleiding allround zwembad medewerker;
• Je hebt kennis van zwem ABC, volgens methode NPZ-NRZ;
• Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en van kwaliteitsmeting van het
zwemwater;
• Je bent in bezit van een geldig EHBO, BHV en Lifeguard diploma;
• Je hebt ervaring in het lesgeven aan doelgroepen(aquasporten, ouder en
kindzwemmen);
• Je bent bereid tot het verrichten van werk op onregelmatige tijden (bijv. één
weekend per maand);
• Je bent flexibel en klantgericht.
Salaris en periode
Wij bieden een prettige werksfeer in een team van enthousiaste professionals, waarbij
kwaliteit voorop staat. De functie is ingedeeld in schaal 5 (max. bruto €2.599,- per

maand bij een fulltime dienstverband, salarispeil januari 2018). De salarisverwerking
verloopt via onze payroll specialist.
Overige informatie
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Ina Kerssies,
telefoonnummer 140528. Informatie over de procedure kun je krijgen van Susanne Berg
of Jessica Koster telefoonnummer 140528.
Interesse?
Je kunt je belangstelling kenbaar maken via www.vooruitindrenthe.nl, klik op Vacatures
en dan uiteraard deze vacature. Via deze site kun je direct (digitaal) solliciteren. Dit is de
enige manier waarop je je belangstelling kenbaar kunt maken.

