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Vacature Allround zwemonderwijzer voor 32-36 uur zwembad 

de Sprenkelaar – Apeldoorn 

Is geen water te diep voor jou en geen uitdaging te groot en breng je positiviteit en 

enthousiasme met je mee en wil je kinderen iets zeer waardevols meegeven in hun jonge 

leven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben? Kom je dan ons team versterken?  

Onze zwemaccommodatie bestaat uit een overdekt zwembad met veel verschillende 

faciliteiten zoals wedstrijdbad, recreatiebad, sauna, stoomcabines met wellness faciliteiten. 

 

Functie omschrijving. 

Wij zijn op zoek naar een allround zwemonderwijzer in de omgeving van Apeldoorn. 

Als zwemonderwijzer bestaat je takenpakket onder andere uit: 

Zwemles geven binnen het ABC zwemonderwijs aan kinderen en volwassenen; 

 Houden van toezicht tijdens banen- en recreatiefzwemmen; 

 Sta je open voor het geven van lessen aan diverse doelgroepen, waaronder 

babyzwemmen, aquasport of ben je bereid je hierin te bekwamen. 

 Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en andere facilitaire diensten. 

Functie-eisen 

Voor deze functie beschik je over de volgende kennis en ervaring 

 Je hebt kennis of werkervaring als zwemonderwijzer met verschillende doelgroepen; 

 In bezit van diploma Sport en Bewegen niveau 4 en/of aantekening zwemmen CIOS; 

 Of in het bezit van diploma Allround zwembadmedewerker; 

 Je bent in bezit van een geldig EHBO certificaat en of bereid deze te halen; 

 Je bent in bezit van een BHV certificaat of bereid te halen; 

 Je bent in staat een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen; 

 Een denker in oplossingen en niet in problemen. 

 

Daarnaast herken je in jezelf de volgende competenties en talenten: 

 Communicatief vaardig 

 Daadkrachtig 

 Proactief 

 Sociaal & Pedagogische vaardigheden 

 Flexibel (ook inzetbaar in avonduren / weekenden) 

 Doorzetter 
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Wat bieden we jou? 

 Een afwisselende en flexibele baan bij Stichting Zwembad Noord-Oost; 

 Bijzonder waardevol werk; 

 Een reiskostenvergoeding conform reiskostenregeling van de opdrachtgever; 

 Een marktconform salaris conform de inschaling van CAO zwembaden en/of 

afhankelijk van je ervaring; 

 Een jaarcontract met de intentie tot een vaste arbeidsovereenkomst; 

Nieuwbouw  
Wij zijn een gedreven en ambitieus zwembadteam die samenwerkt richting een overgang 
naar een splinter nieuwe zwemaccommodatie (2024) Die groei moet leiden tot, dat wij 
marktleider willen worden in Apeldoorn 
 
Meer informatie vind u op https://www.apeldoorn.nl/zwembad 
 

 

Meer informatie over ons zwembad de Sprenkelaar kun je ook vinden op www.sprenkelaar.nl 

Mocht je meer informatie willen hebben over deze functie, dan kun je contact opnemen met 

E. Stoltenkamp, manager van zwembad de Sprenkelaar, op telefoonnummer 06 53 48 99 05  

 

Vind jij het leuk om ons team te versterken? Reageer dan vóór 15 september 2021 en stuur je 

CV met je motivatie naar e.stoltenkamp@sprenkelaar.nl 
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