
 

 

 
Vacature: Allround Zweminstructeur (24-36 uur per week) 

Startdatum : in overleg 

Voor de duur van een half jaar (verlenging mogelijk) 

Verloning geschiedt via payroll/uitzendbasis 

 

Sportbedrijf Oosterhout is onderdeel van de Gemeente Oosterhout en exploiteert, 

onderhoudt en ondersteunt sporthallen, gymzalen, sportparken en een groot zwemcomplex, 

Recreatieoord De Warande. Met drie zwembaden, een 50m sportbad, een 25m bad en een 

doelgroepenbad, brengt Sportbedrijf Oosterhout hier verschillende doelgroepen samen. De 

gehele week vinden er zwemactiviteiten plaats voor bezoekers van jong tot oud. Van april 

t/m augustus is naast de drie eerder genoemde zwembaden ook het prachtige buitenpark 

geopend met o.a. een peuterbad en twee buitenbaden. 

 

Vanwege uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een collega die met veel 

enthousiasme een professionele bijdrage levert aan het geven van zwemlessen en 

aquasporten voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Je enthousiasme is 

aanstekelijk, het wordt met jou een feest om te leren zwemmen, sportief bezig te zijn of 

gewoon plezier te hebben in het water. Je geeft zwemles aan kinderen conform het Zwem 

ABC van de NRZ en weet een prettig contact te houden met zowel het kind als de ouder. Je 

snapt dat klanttevredenheid, gastvrijheid en service belangrijk zijn en doet er alles voor om 

het mensen naar de zin te maken. Je vindt het leuk om af en toe een praatje te maken met 

bezoekers en staat open voor eventuele ideeën of kritiek. Verder ga je oplossingsgericht te 

werk en je vindt het leuk om mee te denken over nieuwe producten en diensten. Jouw 

enthousiasme en vakkundigheid maken dat bezoekers zich welkom en veilig voelen. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde opleiding zweminstructeur en ervaring als zwemonderwijzer, 

• als je in het bezit bent van de licentie Nationale Zwemdiploma’s is dat een pré; 

• Je hebt ervaring in het geven van verschillende aquasport lessen 

• Je bent in het bezit van een geldig EHBO diploma en/of BHV diploma 

• Je bent bereid om ook in de avonden en in het weekend te werken; 

 

Onze tegenprestaties 

Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen je inzet met het 

volgende: 

• Een marktconform salaris, gebaseerd op kennis en ervaring; 

• Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een eindejaarsuitkering op en heb je 

een goede pensioenvoorziening 

• Omdat je avonden en weekenden werk heb je ook recht op 

onregelmatigheidstoeslag (TOD) 

• Je werk doet er echt toe voor de inwoners van gemeente Oosterhout; 

• Geen dag is hetzelfde; 

• Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit; 



• Waardering voor frisse ideeën en een kritische houding; 

• Ruimte om te groeien en te experimenteren; 

• Verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 

Overtuigd? 

Voel jij een klik? Solliciteer dan! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons fijne 

team en werk je mee aan onze mooie ambities. Wees op tijd. Want insturen kan uiterlijk tot 

en met 7 april 2021/ 

 

Mail je CV met motivatie naar de HR inhuurdesk van de gemeente Oosterhout 

inhuurderden@oosterhout.nl. Wil je meer inhoudelijke informatie? Bel dan Syl van Loon 

(locatiebeheerder) via (0162) 48 97 00. 

 

Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature. 

 

 

 


