MFC de Marke in Hattem is een multifunctioneel centrum en bestaat o.a. uit een zwembad, sporthal,
diverse culturele ruimte, zakelijke kantoor verhuur, vergaderruimte, horeca en kinderopvang.
Het is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Hattem en omstreken waar zij zorg, welzijn,
kunst, cultuur, educatie, in‐ en ontspanning en sport vinden.
Voor ons team zijn wij op zoek naar een

Allround Zweminstructeur m/v

( 5-15 uur )
Sleutelwoorden: sociaal, eigen verantwoordelijkheid, hands-on mentaliteit en dienstverlenend.
Wat zoeken we
Je bent een representatieve, gemotiveerde en betrouwbare medewerker, die dienstverlenend is
ingesteld.
Je zorgt dat onze gasten veilig kunnen zwemmen. Daarnaast zorg je voor dat extra beetje
gastgerichtheid, door de wensen en behoeftes te herkennen en hierop te reageren. Samen met je
collega’s zorg je dat het zwemwater voor iedereen schoon & veilig is.
Wat kenmerkt een Allround Zweminstructeur bij MFC de Marke
Je bent creatief in je zwem- en/of doelgroeplessen en kan deelnemers makkelijk motiveren.
Naast het lesgeven – toezichthouden - schoonmaak- en kassawerkzaamheden, organiseer je ook
allerlei activiteiten in het zwembad voor diverse doelgroepen.
Ben jij die sociale, enthousiaste Allround Zweminstructeur die werken met gasten elke dag een
uitdaging vindt en graag de handen uit de mouwen steekt? Dan zoeken wij jou!
Wat zoeken we
Je beschikt over een diploma voor zelfstandig zweminstructeur, geeft met plezier de reguliere ABCzwemlessen aan kinderen en volwassenen, voorkeur in het bezit van een geldig BHV en EHBO diploma
inclusief reanimatie en je hebt een servicegerichte houding richting bezoekers en collega’s.
Dit bieden wij jou als Allround Zweminstructeur bij MFC de Marke
We bieden een markconform salaris en werken in een leuk team waarbij je samen de
verantwoordelijkheid draagt. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Recreatie (schaal 5).
Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je sollicitatie met CV:
MFC de Marke, o.v.v. sollicitatie Allround Zweminstructeur, Daendelsweg 2A, 8051 DX Hattem.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de zwemcoördinator,
tel: 038 443 28 80 of per e-mail via zwemzaken@mfcdemarke.nl

