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Als medewerker Facilitaire Dienst word je ingezet voor de dagelijkse schoonmaak van Zwembad
Duikerdel. Je bent secuur, hebt affiniteit met schoonmaken en zorgt ervoor dat het zwembad er
tiptop uit ziet. Je deelt ons streven naar klanttevredenheid, gastvrijheid en service en doet alles om
de bezoekers tevreden te stellen. Lijkt dit je wat? Lees dan vooral verder, want voor Zwembad
Duikerdel zijn wij op zoek naar:

Facilitair medewerkers (m/v)
8 - 30 uur per week
Wat ga je doen?
•
•

Je zorgt voor de dagelijkse schoonmaak van Zwembad Duikerdel.
Je bent het visitekaartje van het zwembad en pakt graag dingen aan als iets niet goed is.

Hoe kan je dag eruitzien?
Het is maandagochtend 8 uur, een nieuwe zwemweek begint weer! Na binnenkomst in maak je een praatje met je
collega’s over het weekend. Je doet je ronde door de kleedruimtes, zorgt dat alles er tiptop uit ziet, voor dat de
klanten komen. Als de klanten in het water liggen doe je overige klusjes op het gebied van schoonmaak. Als de
middag aangebroken is bereid je de kleedkamers voor de zwemles kindjes. Je zorg voor overzicht en een
gestroomlijnde flow. Vervolgens begeleid je de kindjes naar het zwembad om ze over te dragen aan de lesgevers.
Tijdens de zwemles maak je weer een ronde door de kleedkamers. Zodat je na de les de kindjes weer terug kunt
begeleiden naar de ouders in een nette schone omgeving. Tegen het einde van je dienst maak je nog een laatste
ronde.
Het werk in ons zwembad is dynamisch, gezellig, verantwoordelijk en flexibel.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je werkt zorgvuldig en netjes en hebt affiniteit met schoonmaak.
Je hebt oog voor kwaliteit.
Enige ervaring is een pré, maar inzet en enthousiasme belangrijker.
Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan.
Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereid om ’s morgens, ’s middags, ’s
avonds en in het weekend te werken.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een parttime baan. Het aantal (vaste) uren per week is in overleg.
Werken in een leuk en gezellig team.
Een salaris conform de CAO Zwembaden en 8% vakantiegeld. Schaal afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring
Verschillende doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, afhankelijk van jouw kwaliteiten,
beschikbaarheid, ervaring en motivatie.

Solliciteren
Hebben we een match? Laat het ons weten, want we willen graag met je kennismaken!
Stuur een korte motivatie en CV naar Chris zoon via c.zoon@langedijkactief.nl.
Tot slot, nog even over ons
Zwembad Duikerdel wordt beheerd door Social Leisure, een sociale onderneming die als doel heeft
om zoveel mogelijk mensen in verbinding en beweging te brengen en om sport en cultuur bereikbaar
te houden voor iedereen.
Een zwembad is immers veel meer dan een plek waar je in beweging komt. Een theater of dorpshuis
is veel meer dan een plek waar je een voorstelling bezoekt. Het zijn plekken die bij onze dorpen
horen, waar herinneringen ontstaan, waar je vriendschappen en relaties vormt. Wil je meer weten
over onze missie? Lees dan verder op www.socialleisure.nl.

