Personeelsadvertentie
Neem jij graag verantwoordelijkheid en vind jij het net zo belangrijk als wij om een oogje in het
zeil te houden bij het zwembad? Pak dan deze kans!

Toezichthouder zwembad / Lifeguard met opleiding in Apeldoorn
Voor het Boschbad en Aquacentrum Malkander in Apeldoorn zijn wij op zoek naar
gemotiveerde Toezichthouders. Geen diploma als Toezichthouder? Geen probleem! Deze krijg
je via ons! Samen met je collega’s draag jij zorg voor de veiligheid van onze bezoekers.
Wat ga je doen:


Je draagt zorg voor de veiligheid van de gasten en voor de hygiëne



Je houdt toezicht bij de zwembaden



Treedt op als gastheer/vrouw en zorgt dat gasten het naar hun zin hebben



Verricht schoonmaak/opruimwerkzaamheden rondom de zwembaden



Je signaleert en neemt actie bij onveilige situaties



De toezichthouder verleent eerste hulp bij calamiteiten

Functie-eisen
Je houdt ervan om buiten te werken, wilt op uiteenlopende tijden werken en staat stevig in je
schoenen. Je benadert onze gasten altijd duidelijk, maar ook vriendelijk. Want vriendelijkheid
vinden wij heel belangrijk.
Wat bied jij ons verder?


Flexibiliteit en dus beschikbaar buiten reguliere werktijden;



Betrouwbaarheid 'afspraak is afspraak';



Representatieve uitstraling;



Verantwoordelijkheid;



Energieke, no-nonsense mentaliteit;



Goede beheersing van de Nederlandse taal;



Je hebt eventueel ervaring van reddingszwemmen of waterpolo;



Woonachtig in Apeldoorn of zeer directe omgeving

Organisatie
Accres beheert en exploiteert meer dan 80 voorzieningen in Apeldoorn, onder andere
openluchtbad Boschbad, Kinderparadijs Malkenschoten, Aquacentrum Malkander en Park Berg
en Bos. Gastvrijheid en veiligheid staat in alle locaties met stip op nummer één. Beschik je over
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hou je van hard werken en zit gastvrijheid in je bloed?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Jij maakt een dagje uit voor bezoekers pas echt onvergetelijk.

Wat hebben wij te bieden?


Je krijgt de opleiding Life Guard (ZRZ);



De afwisseling en vrijheid van buiten werken;



Een informele werkomgeving met gezellige collega’s;



Goed salaris met onregelmatigheidstoeslag, vakantiedagen en vakantiegeld.

Meer informatie?
Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Jenny van der Linde,
P&O adviseur, telefoon (055) 527 05 50. Kijk voor algemene informatie over Accres op
www.accres.nl.
Sollicitatie
Je reactie zien wij graag tegemoet. Een motivatiebrief met CV kun je mailen naar
sollicitaties@accres.nl o.v.v. Toezichthouder zwembad.

