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Boven in de gemeente Het Hogeland, in Leens ligt een prachtig, verwarmd openluchtbad; een 
recreatie bad met een heerlijke glijbaan, een 25-meterbassin én een peuterbad.  

Om het team te versterken zoeken we een; 

Parttime manager (M/V) 
Functieomschrijving  
Als zwembadmanager: 

 ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, uitgevoerd door een 
professioneel team. 

 geef je leiding aan een enthousiast team en haalt het beste in ze naar boven. 
 gebruik je je expertise en creativiteit om: 

o samen met het team activiteiten te ontplooien. 
o samen met het bestuur beleid te ontwikkelen voor de middellange termijn. 
o Zwembad de Marne nóg meer op de kaart te zetten. 

 ben je ondernemend, communicatief, gastvrij en klantgericht. 
 
Functie-eisen  

 Hbo werk- en denk niveau. 
 Ondernemend en flexibel. 
 Coachende en goede -communicatieve vaardigheden. 
 Affiniteit met zwemonderwijs, zwembaden en recreatie. 
 Ervaring in toerisme en recreatie is een pré. 

 
Wij bieden  

 Een uitdagende, afwisselende seizoensbaan (van 1 april tot 30 september) 
 Parttime functie, 8-10 uur per week. 
 Mogelijkheden tot ontwikkeling. 
 Salaris volgens CAO zwembaden. 

 
Werkinhoud 
Je geeft leiding aan een team waarbij ieder een specifieke taak maar ook een eigen benadering 
heeft. Jij bent de verbindende factor, de coach. Zo voorzie je in begeleiding en bied je de juiste 
hoeveelheid sturing en ondersteuning die op dat moment nodig is. Je start initiatieven voor de 
verdere ontwikkeling van het zwembad en bouwt samen met je team en het stichtingsbestuur 
aan het voortbestaan van het zwembad. Je bent goed op de hoogte van (of verdiept je in) de 
kwaliteitseisen en wet- en regelgeving omtrent zwemveiligheid en omgevingsfactoren. Je 
beheert het kwaliteitssysteem en bouwt dit waar nodig verder uit.  
 
Enthousiast? 

Stuur dan je motivatie en CV voor 15 december naar jilles_littel@hotmail.com of bel 06-
41362626  (Jilles) of kijk op de website www.zwembaddemarne.nl. 


