
Vacature Toezichthouder Zomerseizoen 

Zwemplezier, dat is waar het in het Bosbad in Emmeloord (Flevoland) om draait. Wekelijks komen 

jong en oud naar het zwembad voor zwemles, aquasporten, baby- en kleuterzwemmen, 

therapiezwemmen, kinderfeestjes en vrij zwemmen. Bosbad B.V. is exploitant van zwembad Bosbad. 

Het Bosbad heeft zowel binnen- als buitenbaden en een ruim voorzieningenniveau. Binnen heeft het 

Bosbad een 25 meter-wedstrijdbassin voorzien van beweegbare bodem, een twee- en een vijf-

meterspringplank, twee doelgroepenbaden, een van alle gemakken voorzien therapie- / 

warmwaterbad en zonnebanken. Buiten is een prachtig buitenbassin met een oppervlakte van maar 

liefst 1288 m2, twee (familie)glijbanen, een zonneweide en twee peuterbaden. In de zomer zijn 

zowel binnen als buiten de zwembaden geopend. Het Bosbad is een van de grootste recreatieve- en 

sportvoorzieningen in regio Flevoland. Jaarlijks komen 150.000 bezoekers naar het zwembad.  

Toezichthouder M/V 

Het gaat om een tijdelijk dienstverband voor de zomermaanden (mei t/m augustus) Heb je het naar 

je zin en wil je ook na de zomer bij ons blijven werken dan verkennen we graag samen met jou de 

mogelijkheden!  

 Dit is wat je gaat doen: 

Je bent het aanspreekpunt voor gasten, speelt in op de individuele wensen en verstrekt hen 
informatie; 

Je lost voorkomende problemen op, neemt bij calamiteiten ter plekke maatregelen en informeert de 
leiding die direct verantwoordelijk is; 

Je houdt toezicht op een goede gang van zaken bij het zwemmen en op de veiligheid van onze 
gasten; 

Je zorgt voor naleving van de regels op het gebied van hygiëne en veiligheid in het zwembad; 

Je zorgt samen met collega’s voor representatieve uitstraling van het zwembad en de faciliteiten; 

Je treedt met overtuiging en tact op naar gasten; 

Je verricht ook gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden in onze accommodatie. 

 Opleiding/Kennis 

Je beschikt uiteraard over een goede zwemvaardigheid en het is een pre als je al een EHBO en/of 
BHV diploma hebt maar het Bosbad biedt ook trainingen aan. Een zwemtest maakt onderdeel uit van 
de selectieprocedure.  

Wat bieden wij: 

Een leuke, afwisselende baan; 

Een prachtig zwembad; 

Een salaris conform de CAO Zwembaden 

Gezien de aard van de functie moet je zelfstandig en flexibel zijn met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel. Je zult begrijpen dat we je ook vragen om een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). 

Boven alles ben je gastgericht, resultaatgericht en collegiaal. Wij zorgen voor dienstkleding. 
Weekeinden zijn bij ons normale werkdagen. 



 Wij nodigen je graag uit om zo snel mogelijk te reageren. Je sollicitatie voorzien van CV kun je per 

post of E-mail sturen naar: 

 Bosbad BV, Syp Warners, Boslaan 30, 8302 AB Emmeloord. Per mail: syp.warners@bosbad.nl   

 Nog vragen over de vacature? Neem contact met ons op! Syp Warners, hoofd zwemzaken: 0527 – 

697 777 


