
 
 
WIJ ZOEKEN JOU! 
Wil je de aller tofste baan van Nederland, en hou je van water? 
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU! 
Voor ons prachtige binnenbad en in de zomer voor ons buitenbad is 
Zwembad De Louwert uit Hendrik-Ido-Ambacht op zoek naar; 
 

• RECEPTIONISTES/HORECAMEDEWERKER 

• TOEZICHTHOUDERS 

• ZWEMINSTRUCTEUR  
 

RECEPTIONISTES/HORECA M/V 
Wij zoeken een enthousiaste klantvriendelijke receptioniste/horecamedewerker! 
Wij kunnen je vaste uren bieden of op oproepbasis. 
Wij vragen;  

• Verantwoordelijkheid 

• Enthousiasme 

• Vriendelijkheid.    
Wij bieden je een superleuke sfeer en ambiance! 
 
TOEZICHTHOUDERS M/V 
Wij zoeken meerdere flexibele toezichthouders! 
Wij kunnen je vaste uren bieden of op oproepbasis. 
Wij vragen;  

• Verantwoordelijkheid 

• Focus  

• Flexibiliteit 

• Vriendelijkheid 
Je taken zijn ‘toezichthouden’ met collega’s op de gasten in het water en op het terrein 
in de winter binnen, en zomers buiten. 
Wij bieden je een superleuke sfeer en ambiance! 
Zwemtest is verplicht en ook een EHBO-certificaat. 



 
ZWEMINSTRUCTEUR M/V 
OF CARRIERE SWITSCH? 
Ben je al in het bezit van een diploma zweminstructeur kom dan zeker langs! 
Dit geeft je plezier & energie in een supermooie ambiance met leuke collega’s. 
 
Voor herintreders of mensen die anders willen? 
Wij kunnen je de beroepsopleiding aanbieden, waarbij je 1 x per week les krijgt op 
locatie. Er is ook een deel praktijk/stage bij. 
Vaste uren en/of op oproepbasis behoren tot de mogelijkheden.  
Wij vragen; 

• Verantwoordelijkheid  

• Focus 

• Uitvoering commerciële zwemactiviteiten 

• Duidelijkheid 

• Flexibiliteit  

• Enthousiasme 
Je zorgt samen met jouw collega’s voor een gastvrije omgeving, een fijne service dus 
voor tevreden klanten. Je denkt mee over afwisseling in het lesprogramma, zodat we 
nog meer bezoekers plezier bezorgen en een zinvolle zwemles geven. Je voert onze 
commerciële zwemactiviteiten uit, je houdt toezicht en je zorgt dat het bad er op en top 
uitziet. Het is jouw werkplek waar je trots op mag zijn. 
Zwemtest is verplicht en ook een EHBO-certificaat  
 
BEN JE GEINTERESSEERD IN ÉÉN VAN DE VACATURES MAIL DAN Z.S.M. NAAR; 
administratie.hia@sportfondsen.nl 
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