
 

Sport-ID – het sportbedrijf van de gemeente Doetinchem – 

ondersteunt de sportverenigingen en de individuele sporters in 

deze gemeente. Sport-ID ontwikkelt activiteiten en programma’s 

die sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl van de 

inwoners stimuleren. Daarnaast verzorgen we het beheer en de 

exploitatie van zwembad Rozengaarde (inclusief SkyZone) en de 

gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen. 

 

Allround – Zwemonderwijzer (24-32 uur)  
Teamspeler | Energiek | Communicatief | Sportief | Klantvriendelijk 

Zwembad Rozengaarde is het gezinszwembad van de Achterhoek. Wij hebben een diversiteit aan faciliteiten en 
waterplezier. Er worden, naast recreatief zwemmen, ook diverse zwem- en groepslessen gegeven voor jong en oud. We 
hebben een gezellige entree waar we onze gasten kunnen ontvangen voor een lekkere kop koffie. Voor het team 
zwembad zijn we op zoek naar versterking.  
 
Heb jij een passie voor lesgeven en krijg jij plezier van kinderen die blij zijn dat ze kunnen zwemmen. Word jij 
enthousiast van mensen die fitter worden en plezier hebben in wat ze doen. Geef jij altijd les met een lach en zoek jij 
een afwisselende en uitdagende baan in een sportieve omgeving, dan is dit de vacature voor jou.   
 
Wat ga je doen? 

• Je geeft zwemlessen aan jonge kinderen voor het Zwem ABC; 

• Je verzorgt verschillende activiteiten voor jong en oud; 

• Je geeft aquasportlessen aan verschillende doelgroepen; 

• Je houdt toezicht op de zwemzaal en zorgt voor een optimale veiligheid; 

• Je zorgt samen met je collega’s voor een gastvrije omgeving; 

• Je verricht overige werkzaamheden die passen bij de doelstelling van de organisatie; 

• Je verricht schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau;  

• Je beschikt minimaal over een diploma zwemonderwijzer, opleiding CIOS, ROC-sport en bewegen met aantekening 
zwem ABC of een vergelijkbaar diploma; 

• Je beschikt over een geldig diploma EHBO en BHV diploma of bent bereid deze te halen; 

• Je bent een proactieve, flexibele en communicatieve persoonlijkheid, die goed zelfstandig kan werken, over de 
nodige creativiteit beschikt en de activiteiten op een enthousiaste wijze verzorgt; 

• Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste bij aanstelling. 
 

Wat bieden wij? 

• Een gevarieerde baan in een sportieve omgeving; 

• Werken in een gevarieerd en enthousiast team; 

• Goede arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO WIZZ. 
 

 

Meer weten of meteen solliciteren? 

Dave Clephas, Hoofd zwembad van zwembad Rozengaarde, Sport-ID | Sportbedrijf Doetinchem kan je meer vertellen 

over deze functie. Bel hem gerust via 0314 330991 of mail naar  dave.clephas@sport-id.nl. Wil je meteen solliciteren, 

stuur je brief met cv dan vóór 30 november naar hr@sport-id.nl.  

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op woensdag 7 december.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs. 
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