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Vacature Toezichthouders 
 

Dit zijn wij 

Een zwembad of sporthal is meer dan een plek waar je in beweging komt. Zodra je er 

binnengaat, komen allerlei herinneringen naar boven. Het zijn ontmoetings- en 

verbindingsplekken. Die maatschappelijke waarde is het bestaansrecht van Social Leisure en van 

onze sport accommodaties. Niet de financiële winst staat voorop, maar de maatschappelijke 

winst. Wij zijn er om actief bewegen mogelijk te maken, maar ook om ons actief in te zetten voor 

de gemeenschap. 

In regio Schagen beheert Social Leisure en exploiteert Schagen Actief de volgende locaties: 1 

binnenzwembad (Zwembad De Wiel in Schagen), 2 buitenbaden (De Veersloot in Dirkshorn en 

het Maarten van der Weijdenbad in Warmenhuizen), de Spartahal, sportzaal Waldervaart, 

(beiden in Schagen gevestigd), de Harenkarspelhal (Tuitjenhorn) en een aantal gymzalen.  

 

Voor onze zwembaden zijn wij op zoek naar meerdere toezichthouders (m/v) 

 
Ben jij gastvrij en vind je het leuk om met mensen te werken? Ben je scherp op veiligheid 

en niet bang om in te grijpen? Heb je oog voor een schone en nette werkomgeving? Wil je 

daarnaast ook graag een bijdrage leveren aan het activeren en verbinden van de inwoners 

van de gemeente Schagen op het gebied van zwemmen en bewegen in het water? Word 

onze nieuwe toezichthouder! 

 

Functie 
Als toezichthouder sta je garant voor de veiligheid van onze gasten. Je ben een gastvrouw/heer 
en staat enthousiast en vakkundig aan het bad. Je zorgt er voor dat de gasten zicht welkom 
voelen, binnen de door ons vastgestelde regels. 

 

Je profiel 

• Je beschikt zelf over voldoende zwemvaardigheid zodat je de zwemtest kunt afronden 
(hiervoor hoef je geen topzwemmer te zijn!) 

• Ben je in het bezit van het diploma Zwemmend Redden voor Zwembaden, EHBO en/of 
BHV is dat een pré. In ieder geval ben je bereid om deze diploma’s te behalen. 

• Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk. 

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

• Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan. 

• Je vindt het niet erg om buiten in het zonnetje te werken. 

• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereid om ’s morgens, ’s 
middags, ’s avonds en in het weekend te werken. 
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Taken 

• Je zorgt voor de veiligheid in en rond onze zwembaden.  

• Je bent gastvrouw/heer van het bad en een belangrijk aanspreekpunt voor onze gasten. 

• Je bent verantwoordelijk voor een schone werkomgeving. 
 

Hoe kan je dag eruit zien? 

Het zonnetje schijnt en het wordt 24 graden vandaag. Heerlijke dag om buiten te gaan werken! Je 
dienst start om 10 uur. Samen met een collega open je het bad. Om 11 uur komen de eerste 
zwemmers en je houdt toezicht op het banen zwemmen. Om 12 uur begint het vrij zwemmen dus 
je pakt alvast wat speelmateriaal en zet de glijbaan aan. ’s Middags sta je na je pauze lekker in 
het zonnetje toezicht te houden aan het bad en loopt af en toe een rondje over het veld. 17:00 
uur, het zwembad sluit! Samen met collega’s maak je alles weer schoon en netjes voor een 
nieuwe dag. 

Ons aanbod 

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

• Werken in een leuk en gezellig team. 

• Een goed (jeugd)salaris.  

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

• Verschillende doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, afhankelijk van jouw kwaliteiten, 
beschikbaarheid, ervaring en motivatie.  

Solliciteren 
 
Kom jij ons team versterken? Stuur je motivatie en CV naar Susanne de Zwart 
(s.dezwart@schagenactief.nl)  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en referentiecheck maken deel uit van onze 

selectieprocedure. 

Schagen Actief kan naar aanleiding van uw sollicitatie informatie inzien via sociale media, zoals 

Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram dan wel andere kanalen. 

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd 

Parttime uren: 0-30 uur per week 
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