
 

BEN JIJ STRAKS ONZE COLLEGA?  
Wij zijn namelijk op zoek naar een: Enthousiaste Zwemonderwijzer (m/v) 
 
Aangenaam! 
Sport- en Evenementencomplex Merwestein is samen met SportID onderdeel 
van Verbindion. Met ruim 60 collega’s vormen wij een professioneel en 
gedreven team, dat de zorg draagt over het zwembad, de horeca, receptie, 
sporthal, administratie en beweegactiviteiten van SportID Nieuwegein. Wij 
organiseren zowel recreatief zwemmen, zwemlessen en beweegactiviteiten 
en faciliteren (sport)evenementen en horeca. Gezamenlijk werken wij met veel 
passie aan een gezonde, vitale en zwemveilige omgeving voor onze gasten en 
leerlingen.  
 
Wat ga je o.a. doen? 
Samen met je collega’s van de afdeling zwembad ben je verantwoordelijk voor 
alle taken zoals toezicht, de organisatie van activiteiten, zwemlessen en 
schoonmaakwerkzaamheden. Jij bent binnen deze afdeling de gastheer/ 
gastvrouw voor de zwembadgasten, -leerlingen en lesouders en geeft hun 
een welkom en veilig gevoel. Vind je het leuk om breder ingezet te worden in 
de organisatie? Dan is dit zeker mogelijk. Denk aan werkzaamheden in de 
sporthal, waar diverse taken ingevuld kunnen worden tijdens sportactiviteiten 
en evenementen. Met de ambitie die wij als Merwestein hebben, willen wij 
met ons team een toonaangevend complex voor de regio zijn. Leuke ideeën 
en proactief meedenken wordt daarom zeker gewaardeerd. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier word jij blij van: 

• Je vindt het leuk om zwemles te geven (en hebt hiervoor je diploma’s/ bent bereid hiervoor je 
diploma’s te halen); 

• Voor het geven van baby/ peuterzwemmen en doelgroep activiteiten draai jij je hand niet om 
(of hiervoor word je graag ingewerkt/ opgeleid); 

• Toezichthouden tijdens het recreatief zwemmen en bijbehorende schoonmaakwerkheden 
voer je samen met je team uit; 

• Een job waarbij het aantal uren dat jij wilt werken in overleg te bepalen is; 
• Je bent een gastheer/ gastvrouw en zorgt voor een plezierig en veilig verblijf van de gasten. 

 
  Wij bieden jou: 

• Een contract voor bepaalde tijd (uitgaande van een jaarcontract); 
• Het gewenst aantal uren bepalen we in overleg met jou; 
• Een passend bruto maandsalaris voor een Zwemonderwijzer conform CAO Zwembaden; 
• Een gezellig team, die graag samen een topservice en kwaliteit neerzet; 
• Leuke personeelskortingen en tegemoetkoming op je sportabonnement bij DeMIX;  
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding (ook als je nog geen diploma 

zwemonderwijzer hebt). 
 
  Wat verwachten wij van jou?  

• Je vindt het niet erg om inzetbaar te zijn in de avond- en weekenduren; 
• Je bent flexibel en positief ingesteld; 
• Je werkt graag in een team; 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
• Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team en bezorgt gasten en leskinderen graag 

een leuke beleving; 
• Je bent in het bezit van je diploma zwemonderwijzer en EHBO/BHV-diploma (of bereid deze 

te halen).  
 
Heb je nog vragen, neem contact op met Martijn de Klein via m.deklein@merwestein.nl.  
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