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Korte taakomschrijving “Zwembadmedewerker” 
 
Inleiding 
Jij bent diegene die er onder andere op toeziet dat gasten van het Subtropisch 
recreatiebad De Heldense Bossen zich goed en veilig kunnen vermaken in en bij het 
zwembad. Je draagt dus zorg voor de veiligheid, maar je hebt ook een 
serviceverlenende functie als het gaat om het geven van informatie en het schoon en 
hygiënisch houden van je werkomgeving.  
Voor bedrijfskleding wordt gezorgd. 
 
De belangrijkste taken aan het zwembad zijn 
- Toezicht houden 
- Toegangscontrole 
- Poetsen van de kleedaccommodaties en het zwembad 
- Schoonhouden van je werkomgeving 
- Verkopen van diverse versnaperingen en toegangskaartjes 
- Alle voorkomende werkzaamheden 
 
Alle werknemers aan het zwembad krijgen eerst een inwerkperiode. In deze tijd worden 
de belangrijkste werkzaamheden uitvoerig uitgelegd en uitgevoerd, zodat je weet wat je 
in de meeste situaties moet doen. Je staat niet alleen aan het zwembad, er is altijd een 
toezichthouder aanwezig waar je op terug kunt vallen. 
  
Periode 
Vanaf april  t/m eind augustus  
 
Werkdagen  
In vakantieperiodes kan iedere dag een werkdag voor jou zijn, dus ook feestdagen en 
zater- en/of zondagen (dit betekent niet dat je 7 dagen aaneengesloten moet werken, 
dagen en tijden worden verdeeld over de hulpkrachten). Buiten vakantieperiodes gaat 
het alleen om de vrijdagavond, zater- en/of zondagen. 
Als je een (vaste) dag niet kunt werken bijvoorbeeld i.v.m. sport, is er in principe wel 
rekening mee te houden, tenzij meerdere medewerkers deze dag vrij willen zijn.  
School gaat uiteraard voor het werk, hier wordt rekening mee gehouden. 
 
Werktijden 
De werktijden zijn afhankelijk van de openstellinguren. In vakanties is het zwembad 
geopend van 10.00 tot 17.30 en 18.30 uur tot 21.00 uur. Aangezien alles 
opgestart/afgesloten en schoongemaakt moet worden zijn de werktijden van 9.30 uur tot 
ongeveer 21.30 uur. Deze werkuren zijn opgesplitst in minimaal 2 diensten. Deze 
periodes staat aan het zwembad altijd minimaal één toezichthouder en minimaal één 
zwembadmedewerker. Een zwembadmedewerker begint in principe niet eerder dan 9.30 
uur en deze werkt tot maximaal 18.00 uur, een andere hulpkracht werkt in principe tot 
uiterlijk 21.30 uur en begint dan niet eerder dan 13.00 uur (Ben altijd minimaal 5 minuten 
voor aanvang werktijd aanwezig).  
In de zomervakantie is er een paar keer een discoavond. Dit is de enige uitzondering op 
de werktijden aangezien er dan ook enkele zwembadmedewerkers tot 0.00 uur werken.  
Buiten vakantieperiodes is het zwembad beperkter open. In weekenden zijn de 
werktijden op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag. Meestal is er dan maar 1 dienst. 
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Rooster 
Iedereen werkt volgens rooster. Dit wordt ongeveer 2 weken voordat een nieuwe maand 
begint, bekend gemaakt. Als je een bepaalde dag vrij wilt, kun je dit van tevoren vragen. 
Hier proberen wij rekening mee te houden. Wil je een dag vrij hebben en het rooster is bij 
jou reeds bekend? Dan zorg je zelf voor een oplossing (bijvoorbeeld een dienst ruilen 
met een collega aan het zwembad). 
 
Wat moet je kunnen om dit werk uit te voeren? 
Om hier als hulpkracht aan het zwembad te werken, heb je geen specifieke opleiding 
nodig. Het zou makkelijk zijn als je EHBO hebt, dit is echter geen voorwaarde. Het is wel 
belangrijk dat je graag met mensen werkt. Je krijgt namelijk te maken met veel 
verschillende mensen. De meeste gasten zijn aardig en vriendelijk. Er zijn echter ook 
uitzonderingen, bijvoorbeeld gasten die het niet eens zijn met de regels die wij hanteren. 
Je moet stevig in de schoenen staan en leeftijdgenoten, maar ook gasten die ouder zijn,  
iets kunnen en durven  te verbieden. Dit zal niet altijd meevallen en in moeilijke gevallen 
is er altijd een vaste medewerker waar je op terug kunt vallen. Bij het zwembad wordt 
ook veel zorg en tijd besteed aan de hygiëne. Dit betekent zowel voor jou als voor je 
collega’s ook veel schoonmaakwerkzaamheden. Niet alleen nadat het zwembad gaat 
sluiten, maar ook tussendoor moet de hygiëne in de gaten worden houden en moet er 
dus ook regelmatig gepoetst worden. Verder werk je bij het zwembad met de kassa. Ook 
dit wordt allemaal uitgelegd. Het is echter wel belangrijk dat je met geld om kunt gaan. 
Drukte is er met pieken en dalen. In de pieken kan het gigantisch druk zijn, je moet ook 
in deze drukte goed kunnen functioneren en dus stressbestendig zijn. 
 
Kernwoorden medewerker zwembad: 
Vriendelijk – Beleefd – Kan gasten van informatie voorzien – Stevig in de schoenen 
staan – Stressbestendig – Teamplayer - Collegiaal – Flexibel in werktijd en werkopdracht 
– geen problemen met het regelmatig werken op zater- en/of zondagen en vakanties – 
met geld om kunnen gaan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helden, januari 2019 


