
Zwembad De Tobbe in Slochteren is voor het komende seizoen 
op zoek naar enthousiaste medewerkers bij het bad. Het is 
een klein, gezellig openlucht zwembad dat m.n. gericht is op jeugd en 
jonge gezinnen. Wij zijn open van eind april tot half september. Om al het 
zwembadplezier elke dag in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar 
enthousiaste:

Toezichthouders

Functievereisten:

•   Je draagt zorg voor de veiligheid  

van de bezoekers en voelt je hiervoor 

verantwoordelijk;

•   Je bent representatief, proactief en 

gedreven; 

•   Je vindt het leuk om met kinderen  

te werken;

•   Je treedt (preventief) op wanneer  

de situatie erom vraagt;

•   Je informeert de zwembadgasten 

over de activiteiten en faciliteiten;

•   Je bent super vriendelijk voor de 

bezoekers en je collega’s;

•   Je houdt je bezig met alle 

voorkomende werkzaamheden 

rondom het zwembad (denk 

aan eenvoudig onderhoud, 

schoonmaken en waterkwaliteit 

testen);

•   Je verleent  EHBO (indien nodig);

•   Je kunt een verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) overleggen; 

•   Je wilt je 100% inzetten voor de Tobbe 

en je bent bereid om in het weekend 

en `s avonds te werken. 

 
(Geen diploma toezichthouder? 

Geen probleem, wij zorgen dat jij een 

volwaardig toezichthouder wordt, door 

jou een opleiding aan te bieden!) 

KioskmedewerkersFunctievereisten:•   Je voelt je verantwoordelijk voor het 
hartelijk ontvangen van de gasten;

•   Je staat de gasten (telefonisch) te woord;
•   Je verkoopt abonnementen/dagkaarten;
•   Je draagt zorg voor de in- en verkoop 

van bijv. ijs, koffie/thee, snoepjes en 
snacks;  

•   Je verricht werkzaamheden rondom het 
zwembad (denk aan schoonmaak en 
eenvoudig onderhoud);•   Kortom: Je draagt zorg voor een gezellige 

dag en je bent het aanspreekpunt voor 
de gasten! 

Natuurlijk krijg jij er ook wat voor terug! 
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden. 
Het arbeidscontract loopt via Huis voor de 
Sport Groningen, maar vergoeding middels 
een vrijwilligersbijdrage is ook mogelijk. Het 
rooster wordt bij voorkeur vastgelegd voor het 
hele seizoen, rekeninghoudend met aantal 
uren per medewerker. De toezichthouder en 
de kioskmedewerker werken samen en zijn 
verantwoordelijk voor de bezoekers van 
De Tobbe waarbij de veiligheid in en rond 
het bad het belangrijkste is. 

Interesse? 
Stuur je motivatie en C.V. naar 
info@zwembadslochteren.nl ter attentie van  
Luit Thoma (voorzitter). Voor meer informatie 
is hij telefonisch te bereiken. Tel: 06 50869232

+


