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Leuk dat je meer wilt weten over de functie Zwembadmedewerker in ’t Willaer. 

Om afwisseling in de werkzaamheden te bieden en flexibel te zijn, heeft een 

Zwembad Medewerker drie hoofdtaken. Dat zijn: 

1. Receptiewerkzaamheden 

2. Horecawerkzaamheden 

3. Toezichthouden 

Algemeen 

Om toezicht te mogen houden in het zwembad ben je ouder dan 18 jaar. Ben je 

nog geen 18 jaar? Dan kun je werkzaam zijn bij de Receptie en Horeca. Het is 

ook mogelijk dat je uitsluitend werkt in het horecadeel. 

Hieronder lees je meer informatie over de verschillende werkzaamheden. 

1. Receptiewerkzaamheden 

Vind je het leuk om onze bezoekers hartelijk welkom te heten en te zorgen dat 

alles er verzorgd en schoon uit ziet? Dan is het leuk om werkzaamheden te 

doen aan de receptie. Je bent vooral bezig met: 

• Verkoop toegangsbewijzen (eenmalige bezoekers en tienbadenkaarten) 

• Controle van toegangsbewijzen (tienbadenkaarten en abonnementen0 

• Ondersteunen bij de horeca verkopen  

• Schoonmaakwerkzaamheden van de openbare ruimten 

Je werkt (hoofdzakelijk) in het toegangsgebouw van het zwembad aan de 

ontvangstbalie. 
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2. Horecawerkzaamheden 

Tijdens hun verblijf zorg jij dat de bezoekers snel en goed geholpen worden als 

ze lekkere trek hebben. Je houdt het overzicht en kunt goed je tijd verdelen bij 

drukte of juist bij rustige momenten. Je werkzaamheden bestaan uit: 

• De bestellingen van de bezoekers opnemen, verzorgen en afrekenen 

• Het doorgeven van bestellingen aan de keuken 

• Het bereiden van snacks in de keuken en uitserveren aan de klanten 

• Schoonmaakwerkzaamheden van de horecavoorzieningen, zoals de 

balie, het terras en de keuken 

Je werkt (hoofdzakelijk) in het toegangsgebouw van het zwembad aan de 

horecabalie en/of in de keuken. 

3. Toezicht houden 

Jij zorgt dat de bezoekers zich veilig en prettig voelen. Je let op de 

zwemveiligheid maar zorgt ook dat we een gezellige en ontspannen sfeer 

hebben en houden in het zwembad. Je maakt een praatje met de bezoekers, 

plakt een pleister en kunt handelen als dat noodzakelijk is. 

Om de rol van toezichthouder naar behoren te kunnen vervullen, volg je een 

verplichte EHBO - en BHV cursus. Deze cursus wordt je aangeboden en betaald 

door het zwembad. Bovendien is het doen van een zwemtest verplicht. 

 Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Toezien op de veiligheid van de zwemmers 

• Toezien op de veiligheid van de bezoekers 

• Je bewaakt de netheid van het terrein en de gebouwen  

• Indien nodig treed je handelend op. 

• Je kunt eenvoudige technische storingen oplossen.  

• Schoonmaak werkzaamheden in en rondom de baden (denk bijvoorbeeld 

aan filters) 

Je bent vooral actief rondom de baden, ligweides en op de toezichtplekken, 

zoals de toren. Bovendien houdt contact met je collega’s in het hoofdgebouw. 


