Sportcentrum Eekeburen zoekt:
2 Allround zwemonderwijzers
(uren in overleg tot max 32 uur p/w)

en

1 administratief medewerker
(16 uren per week)

Zwemonderwijzer:
•
•
•

•
•
•

Toezicht houden tijdens recreatief en banen zwemmen
Geven van zwemles aan kinderen en volwassenen
Lesgeven aan alle (bij voorkeur) aquasport groepen zoals ouder- en kind zwemmen,
meer bewegen voor ouderen, bewegen op water, aquajogging, aquarobic en
aquafitness (of bereidheid hierin opgeleid te worden)
Alle bij de functie voorkomende schoonmaak en administratieve werkzaamheden (bad,
leerling volgsysteem, contact ouders)
Je bent bereid om volgens een rooster op een avond en indien nodig in het weekend
te werken
Je bent in het bezit van EHBO en de vereiste diploma’s of bereid tot (bij)scholing.

Administratief medewerker:
•
•
•
•
•
•

Verzorgen van financiële administratie (o.a. kasboekhouding/facturering/incasso)
Kennis van ledenadministratie (of bereidheid hierin opgeleid te worden)
Ondersteuning team Eekeburen nieuwsbrieven, notulen, communicatie klanten
Kennis van Excel is een pré
Kennis van Exact online is een pré
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Wij bieden:
Een inspirerende en sportieve omgeving waar sportiviteit, kwaliteit en collegialiteit hoog in het
vaandel staan. Een dienstverband voor één jaar met de intentie van een vaste aanstelling.
Salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd volgens CAO zwembaden. Uren in overleg tot
maximaal 32 uur per week. Aanvang zo spoedig als mogelijk.
Voor nadere informatie over een van bovenstaande functies kun je contact opnemen met de
bedrijfsleider Hannie Brandsma. Tel: 0594-503321 of kijk op de website. Wil je meer weten
over onze organisatie of activiteiten raadpleeg dan www.eekeburen.nl
Jouw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 15 mei, bij voorkeur via de e-mail op
hannie.brandsma@eekeburen.nl of per post, Eekebuursterweg 1, 9821 PA Oldekerk.

*Ben je nog in opleiding en bijna klaar, of zoek je een baan als invaller? Dan willen we ook
graag met jou in contact komen!

