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Een jong en gezellig team aansturen, ervoor zorgen dat iedere dag in het zwembad tiptop verloopt 
(ook als er nog geen klanten komen), af en toe een sportieve activiteit of feestje organiseren en 
zorgen dat bezoekers een leuke dag hebben bij Zwembad de Bever. Het werk in een buitenbad is 
dynamisch, verantwoordelijk en gezellig. Lijkt dit je wat? Lees dan vooral verder! 
 

Beheerder De Bever    
± 38 uur per week  

  
Wat ga je doen?  

• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van publiek en personeel in het zwembad. Je 
zorgt voor roosters met voldoende gekwalificeerd personeel, dat iedereen het 
calamiteitenplan kent en dat het personeel met een lach de klanten ontvangt. 

• Je geeft leiding aan een jong en gemotiveerd team en stimuleert ze om het beste uit dit 
zwemseizoen te halen.  

• Je checkt of het zwembad aanbod past bij de wensen van de klanten en hebt de vrijheid om 
hier zelf iets leuks van te maken. Je organiseert bestaande en nieuwe activiteiten. 

• Je staat zelf soms ook aan de badrand en/of bij de receptie en horeca. 
• Je volgt werkprocedures nauwgezet, kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn en voert de missie 

en visie van Social Leisure door in ‘jouw bad’. 
• Signaleert hoe het bad goed onderhouden moet worden – doet klussen zelf en schakelt de 

technische dienst in waar nodig. 
 

Hoe kan je dag eruitzien?  
Het is nu nog maart, maar de voorbereidingen voor het buitenbadseizoen zijn volop in gang. 
Bladeren weghalen, schoonmaken, en het bad weer blauw schilderen, samen met je collega's. Je 
denkt alvast na over hoe het buitenbad seizoen eruit gaat zien. Over de weken veranderen de 
werkzaamheden, van schoonmaken naar de voorraad bestellen, een leuke campagne en 
openingsactiviteit bedenken, personeel inroosteren en ervoor zorgen dat de abonnementenverkoop 
in april van start kan gaan. Eind april gaat de Bever open en gaan de 'normale’ werkzaamheden van 
start: je gemotiveerde team aansturen, de planning bijhouden, activiteiten en evenementen 
coördineren en uitvoeren en ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Soms sta je ook even aan het 
bad of in de receptie als het nodig is. Aan het einde van het seizoen sluit je het seizoen af met een 
knalfeest en maak je de Bever met je collega's weer winterklaar. Zowel de bezoekers, het personeel 
als jijzelf hebben weer een topseizoen gehad! 
In de winter heb je het wat rustiger en eventueel de mogelijkheid om op een van de andere locaties 
te werken. 
 
Waarom werken bij De Bever? 
Bij de Bever staan veiligheid en een gezellige sfeer voorop, voor bezoekers maar ook zeker voor 
collega’s! Je werkt veel met jonge mensen, die begeleid je en stuur je aan. De taken zijn heel 
afwisselend en je zult je niet vervelen. Het is lekker hard werken, vooral op zonnige dagen met veel 
bezoekers, maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng. Heb je een leuk activiteit of evenement 
bedacht? Dan krijg je de ruimte om het ook uit te voeren!  
Werken bij de Bever is veelzijdig, voor je het weet ben je van alle markten thuis! 
  



 

Wie ben jij?  
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en het is een pré als je beschikt over een 

toezichtdiploma (ZRZ, Lifeguard) 
• Je beschikt over een geldig EHBO en/of BHV certificaat of bent bereid deze te behalen vóór 

opening van het buitenbadseizoen. 
• Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk. Je werkt graag in een team. 
• Je denkt in oplossingen en vindt het leuk om mee te denken over nieuwe producten en 

aanbod.  
• Je bent flexibel en bent bereid om soms ook ’s avonds en in het weekend te werken. 

  
Wat bieden wij?  

• Een veelzijdige baan met veel werk in de zomerperiode (gemiddeld 38 uur per week van april 
t/m september) en een rustigere winterperiode (circa 8 uur per week van oktober t/m 
maart). In overleg kun je in de winterperiode ook op een van de andere locaties werken. 

• Werk in een gezellig team, waarbij je zelf veel actief kunt zijn, mee kunt denken over 
(nieuw/ander) aanbod 

• Een goed salaris (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) conform CAO zwembaden, 
8% vakantiegeld. 

• De mogelijkheid om jezelf te ontplooien binnen het bedrijf. Misschien wil je in de 
wintermaanden wel in het binnenbad werken of juist een functie op kantoor invullen 
(administratie, marketing etc.).  

  
Interesse?  
Hebben we een match? Laat het ons weten, want we willen graag met je kennismaken!   
Stuur je motivatie en je CV naar Maud de Groot, beheerder Zwembad de Bever 
(info@zwembaddebever.nl). Voor meer informatie of vragen, kun je ook bellen met: 06 - 27328726.  
  
Tot slot, nog even over ons  
Zwembad de Bever wordt beheerd door Social Leisure, een sociale onderneming die als doel heeft 
om sport en cultuur bereikbaar te houden voor iedereen en om zoveel mogelijk mensen in 
verbinding en beweging te brengen.    
 
Een zwembad is immers veel meer dan een plek waar je in beweging komt. Een theater of dorpshuis 
is veel meer dan een plek waar je een voorstelling bezoekt. Het zijn plekken die bij onze dorpen 
horen, waar herinneringen ontstaan, waar je vriendschappen en relaties vormt. Meer weten over 
onze missie? Lees dan verder op socialleisure.nl. 
 

 

 


