
 
Vacature 

Nunspeet, 4 mei 2022  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Sportbedrijf Nunspeet is een jong, fris en innoverend bedrijf voor sport en bewegen in de gemeente 

Nunspeet. Wij bieden sport en bewegen een aansprekend podium. Wij stimuleren de sportdeelname 

en attractieve en actieve sportbeleving. Sportbedrijf Nunspeet is een ambitieuze organisatie. Wij 

hebben als doel iedereen in gemeente Nunspeet en omgeving met plezier in beweging te krijgen en 

houden. Wij zoeken een collega die dit doel met ons wil realiseren.  

Aangeboden wordt een veelzijdige functie met een grote mate van zelfstandigheid: 

Toezichthouder zwembad (M/V) 

oproepbasis 

 

Wat ga je doen? 

Je zorgt dat onze klanten een leuke en plezierige dag hebben in een schoon en veilig bad.  

Sport- en recreatiecentrum de Brake heeft drie zwembaden. Een wedstrijdbad, een recreatiebad en 

een instructiebad. Je wisselt geregeld van bad. Ook een wissel naar schoonmaakwerkzaamheden 

hoort erbij.  

Wat vinden wij belangrijk? 

Jij staat enthousiast en energiek langs de badrand om toezicht te houden tijdens het recreatief 

zwemmen in het reguliere rooster en tijdens de schoolvakanties. In het reguliere rooster bieden wij 

recreatief zwemmen aan op maandagavonden, woensdag en vrijdagmiddagen en – avonden en 

overdag op zater- en zondagen. Tijdens schoolvakanties bieden we op meer uren overdag recreatief 

zwemmen aan. In een rooster en op zaterdag en zondag werken, horen erbij.  

Naast dat je minimaal 18 jaar bent, is een vereiste het hebben van een EHBO/AED-diploma en/of 

Lifeguard-diploma.  

Wat bieden wij? 

Naast veel blije bezoekers in het zwembad, krijg je een bad vol met leuke collega’s, een 

personeelsregeling sporten en kansen jezelf verder te ontwikkelen.  

Het salaris zal afhankelijk van opleiding en ervaring conform cao Zwembaden worden ingeschaald. 

Voel jij je als een vis in en om het water? 

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae vóór woensdag 15 juni 2022 naar Dorris Koning, 

officemanager, per e-mail info@sportbedrijfnunspeet.nl. Wil je graag eerst meer weten? Bel dan met 

Joke Passchier via telefoonnummer 0341-25 69 54.  

 

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

mailto:info@sportbedrijfnunspeet.nl

