
 
 

OPROEP 

 

Bij Zwembad De Roerdomp te Roermond is de functie vacant van: 

 

Toezichthouder zwembad (v/m)  

Op uitzendbasis  

 

Kom jij de gemeente Roermond versterken met jouw talenten? 

“Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.”  

 

De professional van Roermond 

Als medewerker voel jij je aandeelhouder van Roermond en ben je een professional die 

verantwoordelijkheid draagt voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je niet alleen, maar samen 

met je collega’s in Roermond. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: 

waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn? 

 

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een toezichthouder zwembad M/V op uitzendbasis 

 

Wat ga je doen? 

Je bent een gedreven, enthousiaste  persoonlijkheid met oog voor service- en klantgerichtheid. Je 

wordt ingezet in zwembad De Roerdomp te Roermond en je houdt toezicht tijdens het recreatief 

zwemmen. 

 

Hoofdtaken functie 

• Als Toezichthouder sta je garant voor de veiligheid van onze bezoekers, je collega’s en jezelf; 

• Je draagt bij aan een hygiënische omgeving voor onze bezoekers, 

schoonmaakwerkzaamheden zijn dus een onderdeel van je werk; 

• Je ziet erop toe dat bezoekers zich aan de voorgeschreven regels en bepalingen houden; 

• Je verleent indien nodig eerste hulp.  

Je profiel 

• Je hebt kennis van toezichthouden en reddend zwemmen middels een cursus lifeguard (NPZ), 

KNBRD-A diploma, ZRZ voor zwembaden of een opleiding CIOS of MBO Sport en Bewegen 

met aantekening reddend zwemmen; 

• Je hebt ervaring als toezichthouder; 

• Je bent in het bezit van een geldig EHBO- en reanimatiediploma aangevuld met BHV; 

• Je hebt een flexibele instelling en flexibel in werktijden en geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit en 

ben je bereid langer door te werken bij drukte, in de weekenden en vakanties; 

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• Je bent kwaliteitsgericht, en beschikt over goede contactuele vaardigheden; 

• Je bent stressbestendig en je voelt je verantwoordelijk. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 



 
 

We zijn op zoek naar een toezichthouder zwembad op basis van uitzendwerk. Onze kandidaat zal 

ingeschreven worden bij een uitzendbureau, waar de Gemeente Roermond nauw mee samenwerkt. 

Je zult ingezet worden om ziekte- en/of verlof op te vangen. Het aantal uren dat je ingezet wordt is dus 

wisselend. 

 

Interesse?  

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature of wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Patrick Kranenbroek, beleidsmedewerker zwembad De Roerdomp, via 

telefoonnummer  

14 -0475 of mail naar sport@roermond.nl 
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