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Wil jij ook een spetterende baan? 
Vanaf maart 2023 leidt Zwembad De Wiel jou op tot zwemonderwijzer 

  

Het is maandagochtend 11 uur, een nieuwe zwemweek begint weer! Na binnenkomst in Zwembad 
De Wiel maak je een praatje met je collega’s over het weekend. Aansluitend bespreek je met het 
team de verantwoordelijkheden voor komende week en ga je beginnen aan een gevarieerde dag. Je 
houdt toezicht bij de banenzwemmers, krijgt een leuke klas voor schoolzwemmen op bezoek en sluit 
de dag af met 3 uur stage bij de zwemlessen voor A, B en C diploma.  
 
De dagen erna lopen net zo gevarieerd: zwembad openen, enthousiast banenzwemmers ontvangen, 
toezichthouden, wat schoonmaakwerkzaamheden, werken aan je opleiding en opdrachten. Maar 
natuurlijk ook lekker zelf wat baantjes trekken met collega’s voordat er weer een school komt voor 
spelenderwijs leren zwemmen – zwemplezier noemen wij dat!  
  
Het werk in ons zwembad is dynamisch, gezellig, verantwoordelijk en flexibel. Niet alleen in 
Zwembad De Wiel, want in de zomerperiode spring je zomaar eens bij in een van onze prachtige 
buitenbaden. Lijkt deze opleiding /  baan jou wat? Dan zoeken we jou! 
  

Zwemonderwijzer voor Zwembad De Wiel in Schagen  
20 – 38 uur  

  
De opleiding tot zwemonderwijzer wordt door Zwembad De Wiel betaalt voor jou en duurt circa 8 
maanden. In deze tijd verricht je al werkzaamheden bij het zwembad en maak je je stage- en 
opleidingsuren (grotendeels) tijdens werktijd.  
  
Wat ga je doen?  

• Je zorgt ervoor dat je de opleiding tot ABC-zweminstructeur én de cursus Lifeguard/ZRZ met 
goed resultaat afrondt. Dit kan grotendeels tijdens werktijd, maar soms zullen opdrachten in 
eigen tijd afgerond worden. 

• Werkzaamheden variëren van toezichthouden, schoonmaken, stage uren en 
opleidingsdagen. Na afronding van de opleiding word je ingeroosterd als (junior) 
zwemonderwijzer. Aansluitend is het dan mogelijk om je verder te ontwikkelen tot bijv. 
aquasport instructeur en/of baby peuter zwemmen instructeur via opleidingen. 

• Als zwemonderwijzer geef je altijd zwemles in diep water. Lesgroepen variëren van starters 
t/m het C-diploma. Aanvullende diensten zullen bestaan uit bijvoorbeeld toezichthouden en 
soms ook horeca/receptie. 

• Je zorgt voor bruisend zwemplezier: dat zijn zwemvaardigheidslessen en spelenderwijs 
zwemonderwijs. Vanaf het begin kun je parttime of fulltime werken. 

 
Is dit wie jij bent?  

• 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 kunnen variëren namelijk. Naast een aantal vaste diensten, werkt 
iedereen ook enkele diensten in de vroege ochtenden, avonden tot 22 uur en soms weekenden.  
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 Ons aanbod voor jou  

• Een parttime of fulltime dienstverband. Je begint meteen met een jaarcontract, met 
afspraken over de opleiding. 

• 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. 

• Een salaris conform de cao-zwembaden, 8% vakantiegeld. Indeling in schaal is afhankelijk van 
leeftijd, opleiding en ervaring, en ligt tussen de € 1.800-2.500 bruto o.b.v. 38 uur.  

  
Kom jij ons team versterken? Stuur dan je motivatie en CV naar Susanne de Zwart 
(s.dezwart@schagenactief.nl).  
  
  
Tot slot, ook even over ons  
Zwembad De Wiel wordt in opdracht van de Gemeente Schagen beheerd en geëxploiteerd door 
Schagen Actief – net zoals 2 buitenbaden en 6 gymzalen en sporthallen in de gemeente. Schagen 
Actief is onderdeel van Social Leisure, beheerder en exploitant van (binnen/buiten)zwembaden, 
sporthallen, dorpshuizen en theaters in verschillende gemeenten. Social Leisure is 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 locaties die in onze 
steden en dorpen horen, waar herinneringen ontstaan, waar je vriendschappen en relaties vormt. 
Meer weten over onze missie? Lees verder op www.socialleisure.nl  
  
De kleine lettertjes – niet onbelangrijk  
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. Hier lees je de 
privacyverklaring voor sollicitanten.  
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