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Werken bij het leukste zwembad van Flevoland? Sta jij graag langs de badrand? 
Wil jij onze gasten een dag spetterplezier laten beleven? Driemaal ja?  

Lees dan gauw de vacature voor lifeguard/toezichthouder.  
 

Voor de afdeling Exploitatie Sportaccommodaties zijn wij voor  

zwembad De Koploper op zoek naar  

Lifeguard(s)/toezichthouder(s) 

tussen de 0-20 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. Als lifeguard/toezichthouder ben je het aanspreekpunt van de badgasten. 

Je zorgt voor een fijne en gastvriendelijke sfeer. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid in het 

zwembad en het schoonhouden van de accommodatie, zoals het schoonmaken van de douches, de 

kluisjes, kleedkamers en vloeren. Verder speel jij een belangrijke rol in de zwemveiligheid van onze 

bezoekers. Je weet de risico’s in en om de zwembaden goed in te schatten en je treedt tijdig op. Dit 

doe je door op een prettige manier met onze bezoekers in gesprek te gaan. Tenslotte staat plezier 

tijdens een bezoek aan ons zwembad altijd bovenaan! 

Wat vinden wij belangrijk? 

Je bezit over sterke communicatieve eigenschappen. Daarnaast heb jij bij voorkeur een geldig 

EHBO-diploma en een diploma lifeguard/toezichthouder. Als je niet in het bezit bent van genoemde 

diploma’s, maar wel beschikt over goede kwalificaties en zwemvaardigheid, dan behoren opleidingen 

tot de mogelijkheden. 

 

Wat krijg je bij ons? 

Naast heel veel blije mensen die met plezier in het zwembad duiken, krijg je een bad vol met leuke 

collega’s, twee stuks fruit per week en gratis sporten. De functie van lifeguard/toezichthouder valt in 

schaal 4 van de cao Vermo. De uren zijn bespreekbaar.  

 

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

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae vóór maandag 12 juli 2021 naar Jeffrey Groeneveld, 

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

 

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. 

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een referentiecheck en een zwemtest maken deel uit van 

onze selectieprocedure. 

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