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Vacature Toezichthouders 
 
Samen met je collega’s toezicht houden zodat bezoekers veilig kunnen zwemmen, af en toe een 
spelletje organiseren met kinderen en na het schoonmaken aan het einde van een warme dag 
met z’n allen een duik in het bad nemen. Lijkt dit je wat? Lees dan vooral verder! 

 

Zwembad De Bever is op zoek naar meerdere toezichthouders (m/v) 

 
Taken 

• Je zorgt voor de veiligheid in en rond het zwembad. 

• Je bent gastvrouw/heer van de Bever en een aanspreekpunt voor onze gasten. 

• Je zorgt voor een schone en veilige werkomgeving. 
 

Hoe kan je dag eruit zien? 

Het is zomervakantie en het zonnetje schijnt, om 10.30 start je dienst. Samen met je collega’s 
zorg je ervoor dat het terrein klaar is voor de bezoekers. Parasols opzetten, waterkwaliteit meten, 
de glijbaan nalopen en alvast wat speelgoed klaarzetten. Om 11 uur komen de eerste bezoekers 
binnen en je gaat op de toren staan om toezicht te houden. Je wisselt af en toe van plek met je 
collega en ’s middags sta je ook even op de glijbaan. Je hebt een wedstrijd bommetje springen 
bedacht, dat organiseer je om 15.00 samen met je collega! Een kind vraagt om een pleister, je 
loopt even een rondje over het veld en helpt de horeca even door tussendoor een ijsje te 
scheppen.  
Aan het einde van de dag worden de zwemmers uit het bad geroepen, samen met je collega’s 
ruim je wat op aan het bad, leeg je de prullenbakken en maak je alles weer schoon voor de 
volgende dag.  
De bezoekers gaan blij naar huis en jij hebt weer een dag lekker gewerkt. 

Waarom werken bij De Bever? 

Bij de Bever staan veiligheid en een gezellige sfeer voorop, voor bezoekers maar ook zeker voor 
collega’s! We praten met elkaar, niet over elkaar. Het is soms hard werken, vooral op zonnige 
dagen met veel bezoekers, maar ook veel ruimte voor eigen inbreng. Heb je een leuk spel 
bedacht om met de bezoekers te doen? Dan krijg je de ruimte om het ook uit te voeren!  
Behalve toezichthouden zijn er door het seizoen heen zijn er activiteiten waarbij je kunt helpen, 
zoals een sportdag, het begeleiden van een spel of het eindfeest. Als het nodig is, spring je even 
bij in de horeca en bak je een patatje. Werken bij de Bever is veelzijdig, voor je het weet ben je 
van alle markten thuis!  
 

Wie ben jij? 

• Hebt minimaal je A diploma en beschikt over voldoende zwemvaardigheid om de 
zwemtest te halen (hier hoef je geen topzwemmer voor te zijn!). 

• Je bent bereid om een diploma Zwemmend Redden voor Zwembaden, EHBO en/of BHV 
te halen. Heb je deze al? Dan is dat een pré! 

• Je bent sociaal en klantvriendelijk. 

• Je bent oplettend, vind veiligheid belangrijk en bent niet bang om in te grijpen. 

• Samenwerken in een gezellig team vind je leuk. 
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• Je bent flexibel en bent bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken. 

Wat bieden wij? 

• Een parttime baan met veel werk in de zomerperiode en een rustigere winterperiode. Het 
aantal uren per week is in overleg. 

• Werken in een gezellig en jong team. 

• Een goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 

• Je kunt door ons opgeleid worden voor het diploma Zwemmend redden voor Zwembad 
en een EHBO en/of BHV diploma. 

• Afhankelijk van je ervaring en motivatie, verschillende doorgroeimogelijkheden binnen het 
bedrijf, waaronder de mogelijkheid om in de winter op een van onze andere locaties te 
werken. 

Solliciteren 
 
Hebben we een match? Laat het ons weten, want we willen graag met je kennismaken!   

Stuur een korte motivatie en je CV naar Laura Kemp (l.kemp@zwembaddebever.nl), beheerder 
Zwembad de Bever. Voor meer informatie of vragen, kun je ook bellen met: 088 202 96 00.  

 

Tot slot, nog even over ons 

Zwembad de Bever wordt beheerd door Langedijk Actief- net zoals Zwembad Duikerdel, de 
Binding en zeven sporthallen en gymzalen. Langedijk Actief is onderdeel van 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 of sporthal 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 socalleisure.nl.  

 

 


