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Werken bij het leukste zwembad van Flevoland? 

Sta jij graag in het water en langs de badrand? 

Wil jij onze gasten een dag spetterplezier laten beleven?  

Driemaal ja? Lees dan gauw de vacature voor zwemonderwijzer!  

 

Sportbedrijf Lelystad is op zoek naar een 

Zwemonderwijzer Zwem-ABC - Aquasport voor 20 - 32 uur per week 

 

Jouw werkdag 

Nadat je jouw zwembroek of badpak onder onze sportieve kleding hebt aangetrokken, loop je één 

van de vijf zwemzalen op. Je zorgt dat onze gasten een leuke en plezierige dag hebben in een 

schoon en veilig bad. In het zwembad hebben we alleen maar flexplekken. We wisselen geregeld 

van bad. Ook een wissel naar de schoonmaakwerkzaamheden hoort erbij. Zo kun je even afkoelen 

vanuit de tropische zwembadsferen. Na het toezicht houden en schoonmaken, ga je aan jouw 

zwemlessen beginnen. Je leert kinderen volgens de Zwem-ABC-methode zwemmen. In de ochtend- 

of avonduren verzorg je ook Aquasport-activiteiten zoals Aquarobic, Aqua Balance, Aquajoggen en 

Float-Fit. Wat je ook doet: FUN in het water staat altijd voorop. Na afloop van jouw werkdag kun je 

even douchen, omkleden en wensen jouw collega’s je een fijne avond! 

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Jij staat te (water)trappelen langs de badrand om onze zwemmers en zwemsters antwoord te geven 

op hun vragen, te voorzien van een sportief advies en het verzorgen van een  spetterende 

Aquasport- en zwemles. Wij zijn bijna 365 dagen per jaar open van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 

laat en daarom is een portie flexibiliteit van belang. In een rooster en in de weekenden werken, 

horen erbij. Een pluspunt is een EHBO/AED-diploma en/of Lifeguard-diploma. Daarnaast ben jij: 

• minimaal 18 jaar; 

• in het bezit van een diploma Zwemonderwijs; 

• ervaring met Aquasport. 

 

Wat krijg je bij ons? 

Naast veel blije kinderen en trotse ouders bij het maandelijkse afzwemmen, krijg je een bad vol met 

leuke collega’s, twee keer per jaar een personeelsbijeenkomst met alle ruim 80 collega’s, twee stuks 

fruit per week, gratis sporten en in-company EHBO-lessen. De functie van zwemonderwijzer valt in 

schaal 5 van de cao Vermo. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring is dit maximaal € 2.599,- 

bruto per maand bij een 36-urige werkweek.    

 

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

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae vóór dinsdag 31 augustus 2021 naar Jeffrey 

Groeneveld coördinator Zwembaden & Exploitatie, per e-mail j.groeneveld@sportbedrijf.nl  

Vanwege vakantie ontvangt u een bevestiging van de sollicitatie na 9 augustus.  

 

Over Sportbedrijf Lelystad 

Sportbedrijf Lelystad stimuleert de inwoners van Lelystad om sportief en recreatief in beweging te 

komen en te blijven. Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en schone 

sportvoorzieningen beheren en aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten aanbieden. Het 

Sportbedrijf is koploper in sport, bewegen en recreatie en beheert en exploiteert de meeste 

sportaccommodaties in Lelystad. 

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