
 
Zwembad De Waterlelie is op zoek naar:  

Zwemdocenten 
Wat ga je doen? 

 

Op uitdagende en vooral ook leuke manier zorg je er voor dat de kinderen opgeleid 

worden voor hun zwemdiploma’s. Wekelijks kijken ze uit naar jouw les omdat je plezier 

in zwemmen net zo belangrijk vindt als het resultaat van de les. Natuurlijk grijp je gelijk 

in als een kindje minder snel leert en betrek je de ouders erbij; kwaliteit van jouw les 

staat voor jou als docent voorop. Als gastheer/vrouw weet je de bezoekers, alle kinderen 

voor je te winnen en maak je hun tijd bij De Waterlelie onvergetelijk.  

 

Flexibiliteit in werktijden is er, maar de verantwoordelijkheid voor jouw eigen groepen, 

betekent ook dat je er voor ze bent. Voor kinderen is dat, net als heel veel plezier, van 

essentieel belang. 

 

Zwemles geven doen we bij De Waterlelie met de EasySwim methode. Als je hier nog 

niet bekend mee bent, dan zijn er opleidingsmogelijkheden. 

 

Functie- en opleidingseisen: 

 Geldig diploma zwemonderwijzer of vergelijkbaar 

 Geldig BHV en EHBO-diploma, ‘Zwemmend redden voor Zwembaden’ of de 

bereidheid deze te halen 

 Gastgericht 

 Positief 

 Teamspeler 

 Flexibel 

 

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA bv) is een bedrijf waar sport, bewegen 

en welzijn centraal staan. Voor de gemeente beheren en verhuren wij bijna alle 

sportaccommodaties in Aalsmeer en Kudelstaart, waaronder Zwembad De Waterlelie, 4 

sporthallen en 4 gymzalen en diverse buitensportaccommodaties. Wij zijn actief in het 

stimuleren van sport en bewegen in Aalsmeer.  

 

Aanbod: 

 Goed salaris; conform cao Zwembaden  

 Een in overleg te bepalen aantal uren 

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (o.a. opleidingen) 

 Een gezellig en professioneel team 

 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan voor 20 juni 2021 een sollicitatiebrief met cv 

naar Mattijs Mensinga (Manager Sport): personeelszaken@esa-aalsmeer.nl   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:personeelszaken@esa-aalsmeer.nl

