
 
 

Bewegen loont, altijd!  
 

Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de samenleving staat en een belangrijke plaats inneemt 
in de Capelse sport- en beweegwereld. Sportief Capelle heeft als doel om mensen en organisaties te stimuleren 

tot een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is hét centrale instrument om dit te bereiken. 
 
 

De organisatie van Sportief Capelle bestaat uit de teams ‘Accommodatie & Exploitatie’ en ‘Sport & Bewegen’. In 
september 2020 is sportcomplex Aquapelle geopend; een modern complex dat bestaat uit een grote sporthal, een 

multifunctioneel doelgroepenbad, een wedstrijdbad en een gezellige horeca. 
 

Voor het zwembadteam zoeken wij een enthousiaste 
 

 Zweminstructeur  
(24- 32 uur per week) 

 
 
Wat ga je doen: 

• Zwemles geven volgens de eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid op een speelse wijze met veel 
persoonlijke aandacht voor de kinderen 

• Het geven van diverse doelgroepactiviteiten, zoals onze aquasport lessen en zwangerschapszwemmen. 
Ook het opzetten van nieuwe activiteiten in de toekomst behoort tot de mogelijkheden, maar is geen 
vereiste. 

• Meedenken over een spetterend (zwem)aanbod voor alle Capellenaren. 

• Toezichthouden tijdens diverse zwemactiviteiten om de veiligheid en kwaliteit te garanderen voor de 
bezoekers. 

• Lichte schoonmaakwerkzaamheden. 

• Overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van Sportief Capelle. 
 
 
Wat zoeken wij: 
Een leuke enthousiaste collega, die: 
- In het bezit is van een diploma allround zweminstructeur of lesgever zwem ABC (certificeerbare eenheid 3); 
- Klantvriendelijk, representatief, proactief en positief ingesteld is; 
- Zelfstandig en goed gedifferentieerd les kan geven aan de genoemde doelgroepen; 
- Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie heeft; 
- Beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden; 
- Flexibel is. Het in de avonden (minimaal 1 avond) en weekenden (met name zaterdag) werken is een pré. 
- In het bezit is van de diploma’s EHBO en BHV (of bereid is deze te halen). 
 
Ben je nog niet in het bezit van de juiste diploma’s maar lijkt het je wel super om zwemles te geven? Neem dan 
ook contact met ons op en we kijken samen naar de opleidingsmogelijkheden! 
 
Wij bieden 
Een boeiende functie in een dynamische omgeving. De beloning is afhankelijk van je opleidingsniveau (salaris 
schaal 4 of 5) en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zwembaden.  
 
Solliciteren? 
Je sollicitatiebrief graag richten aan mevr. Ott-Visser, s.ott@sportiefcapelle.nl en dan hoor je zo snel mogelijk van 
ons.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:s.ott@sportiefcapelle.nl

