
Vacature Beheerder Zwembad de Veersloot 
 

Het is nog maart, maar de voorbereidingen voor het buitenbadseizoen zijn volop in gang. Vandaag 

heb je een zeer gevarieerd takenlijstje. Van wat schoonmaakwerk om de winter uit het zwembad te 

laten verdwijnen tot bedenken hoe je extra sfeer in het bad kan brengen deze zomer. En van het 

uitzetten van oproepjes voor zomerpersoneel samen met het marketing team tot het checken van 

het calamiteitenplan van het bad. Leuk, die afwisseling en verantwoordelijkheid voor een geslaagd 

buitenbadseizoen! 

 

Het werk in een buitenbad is dynamisch, gezellig, verantwoordelijk en flexibel. Niet alleen in de 

binnenbaden, want in de winterperiode spring je zomaar eens bij in het binnenbad of op een andere 

locatie. Lijkt deze baan jou wat? Dan zoeken we jou voor de functie:  

 

Beheerder voor Zwembad de Veersloot in Dirkshorn 

10 – 38 uur 
 

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 de medewerkers, je motiveert en stimuleert ze om het beste uit dit 
zwemseizoen te halen. Je checkt of het aanbod in het bad past bij de wensen van de klanten 
en durft aanpassingen te doen. Je organiseert bestaande en nieuwe activiteiten. Ook kijk je 
of en welke partijen geïnteresseerd zijn in het huren van het bad. 

- Je staat zelf 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. 
 

Is dit wie jij bent? 

- Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en beschikt over een toezichtdiploma (ZRZ, 
Lifeguard). 

- Je beschikt over een geldig BHV certificaat of bent bereid deze te behalen vóór opening van 
het buitenbadseizoen. 

- Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk. Werken in een team spreekt je aan. 
- Je denkt in oplossingen en vindt het leuk om mee te denken over nieuwe producten en 

aanbod. 
- Je bent flexibel; je diensten variëren namelijk. Iedereen werkt ook vroege ochtenden, soms 

een avond en in de weekenden. 
 

Ons aanbod voor jou 

- Gedurende het buitenbadseizoen (april t/m september) werk je 38 uur per week; buiten het 
buitenbadseizoen (oktober t/m maart) werk je circa 8 uur per week voor het buitenbad. 
Eventueel kun je je uren aanvullen met andere klussen binnen onze locaties. We kunnen 
samen kijken wat past. 

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



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

- Een salaris conform de CAO zwembaden, 8% vakantiegeld. Indeling in schaal is afhankelijk 
van leeftijd, opleiding en ervaring. 

 

Kom jij ons team versterken? Stuur dan 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. 

 

Tot slot, nog even over ons 

Zwembad De Wiel wordt in opdracht van de Gemeente Schagen beheerd en geëxploiteerd door 

Schagen Actief – net zoals 2 buitenbaden en nog 6 gymzalen en sporthallen in de gemeente. Schagen 

Actief is onderdeel van Social Leisure, een sociale onderneming die tot doel heeft om sport en 

cultuur bereikbaar te houden voor iedereen en om zoveel mogelijk mensen in verbinding en 

beweging te brengen.  

 

Immers, een zwembad of sporthal is 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 

steden en dorpen horen, waar herinneringen ontstaan, waar je vriendschappen en relaties vormt. 

Meer weten over onze missie? Lees verder op socialleisure.nl 
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