Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners,
ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich
dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken wij voor bijna 70.000
Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. Dat doen we met onze succesfactoren als leidraad: attent,
betrouwbaar, doelgericht en dynamisch. Kom jij onze organisatie versterken?
Zwembad De Heerenduinen, onderdeel van de afdeling Sportzaken is op zoek naar een enthousiaste

Allround zweminstructeur
24-36 uur per week

Functie informatie
Je geeft in teamverband zwemles aan scholen en particulieren. Je houdt toezicht tijdens het vrij zwemmen
en verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast ben je in staat instructie te geven aan
verschillende doelgroepen, zoals aquarobic, aquajogging en baby-peuterzwemmen. De werkzaamheden
vinden ook in het weekend en ’s avonds plaats.
Het juiste profiel
Je beschikt als team-player over een KNZB-diploma zwemonderwijzer, zwemleider A/B of CIOS specialisatie
Zwemmen. Je beschikt over een specialisatie/ervaring met aquarobic en baby-peuterzwemmen. Daarnaast
heb je een EHBO-diploma.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je kunt je vooral verbaal helder uitdrukken.
Zelfstandig werken vind je geen probleem. Je neemt initiatief en kunt wanneer nodig omgaan met
conflictueuze situaties.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2.599,- bruto per maand bij een
36-urige werkweek (schaal 5). Velsen biedt je een prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. Zo
ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 16,8%.
Inlichtingen en solliciteren
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Minne Dolstra, Teamleider zwembad, telefoon 0255531888/06-49653729. Je kunt je sollicitatie (inclusief CV) mailen naar vacatures@velsen.nl.
Een kort, door de afdeling HR afgenomen assessment via de computer, maakt deel uit van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

