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      Stichting Overdekt Zwembad Doesburg  
Bezoekadres : Den Helder 1 
Postadres : Postbus 150 
6980 AD  Doesburg  

 

 

Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, tevens belast met management en beheer 
van de sporthal Beumerskamp en twee gymzalen in de gemeente Doesburg, zoekt 
per direct ter vervanging van een 
 

         Allround sporthalbeheerder/receptiemedewerker m/v 
                                       (voor min. 10 uur gemiddeld per week) 
 
Functie-inhoud: 
 

 Toezicht op en beheer van het gebruik van de sporthal en de 2 gymnastiekzalen; 

 Schoonmaakwerkzaamheden voor de betreffende accommodaties; 

 Reparaties uitvoeren, vooral de dagelijks voorkomende kleine reparaties en 
doorgeven van signalen voor grote reparaties en/of onderhoud; 

 Verwerkt aanvragen t.b.v. het gebruik van de locaties;.  

 Overige werkzaamheden uitvoeren op verzoek van de manager; 

 Receptie-/horecawerkzaamheden in zwembad ‘Den Helder’ 

 
 

Functie-eisen: 
 

 Goede contactuele eigenschappen en sociaal ingesteld zijn; 

 Een klant- en servicegerichte opstelling; 

 Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren; 

 Flexibele instelling; 

 Technische opleiding MBO 3 niveau (heeft de voorkeur); 

 In het bezit van een geldig BHV-diploma of bereid deze opleiding te volgen. 

 Computervaardigheden (vooral programma’s Word en Excel). 
 

Werktijden: 
 

 De werktijden zijn afhankelijk van het gebruiksrooster. Het werkrooster wordt door 
de manager naar evenredigheid onder de beheerders ingevuld. 

 Diensttijden: tussen 07.00 uur en 24.00 uur op maandag t/m zondag. Tijdens 
speciale evenementen kan een beroep gedaan worden om extra te werken. 

 Er is sprake van wisselende diensten. 

 Er wordt gewerkt volgens + en –urensysteem. (zomermaanden minder uren / 
wintermaanden meer uren).  

 Gemiddeld is elke medewerker één weekend vrij per drie weken. 

 Er is sprake van een zomersluiting (maximaal zes weken) waarvoor de 
opgebouwde +uren worden ingezet.  

 Als basis geldt dat +uren niet worden uitbetaald maar gecompenseerd in het 
dienstrooster en de zomerperiode.  
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Aanvullende informatie: 
De werktijden zijn afhankelijk van het gebruiksrooster van de sporthal. Als gevolg hiervan 
werkt u in onregelmatige diensten, inclusief de weekeinden. Hiervoor ontvangt u een 
onregelmatigheidstoeslag.  

 
Salaris: 
Conform de CAO zwembaden /zwemscholen  
(min. € 1.758,44 schaal 3 en max. € 2.422,88 schaal 4) 

 
 
Informatie: 
Vragen over deze functie kunt u tijdens kantooruren stellen aan de heer A. Walter, manager 
van Zwembad 'Den Helder' tel: 0313-472022. 

 
Sollicitatieprocedure: 
Sollicitaties richt u binnen 14 dagen aan Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, Postbus 
150, 6980 AD Doesburg, onder vermelding van 'sollicitatie sporthalbeheerder'. 

 
 


