
Vacature Zwemonderwijzer (M/V) 
 
 
Functie  
In de omgeving van Apeldoorn zijn wij op zoek naar een (assistent) zwemdocent voor het geven van 
A, B en C zwemlessen.  
Het in bezit hebben van het diploma Zwemonderwijzer of CIOS met aantekening zwemmen heeft een 
pré (zo ook als je een EHBO en EAD diploma hebt), maar ook als je nog niet zo ver bent en affiniteit 
hebt met het geven van zwemles, zijn we erg geïnteresseerd in een kennismaking. 
 
Taken 
Je bent verantwoordelijk voor het geven van zwemlessen aan kleine groepen. De mate van 
zelfstandigheid is afhankelijk van je kennis en ervaring.  
 
Werk- en denkniveau  
MBO werk- en denkniveau  
 
Vaardigheden 

 Je hebt plezier in het geven van zwemles aan kinderen 

 Je kunt binnen je lessen een professionele rust bewaren 

 Je kunt omgaan met kinderen die speciale aandacht nodig hebben en creatieve oplossingen 
vinden 

 Je hebt een professionele houding en bent voldoende communicatief naar kinderen, ouders 
en natuurlijk je collega’s 

 
Aantal uur 
Je werkdagen en -tijden zullen zijn op maandag en donderdag van 15:30 tot 19:00 uur en woensdag 
van 12:30 tot 17:30 uur. Daarnaast zijn er vaak op de andere dagen mogelijkheden om in te vallen. 
Ga er van uit dat je tussen de 10 en 20 uur per week werkt. 
 
Over Zwemschool Kablau 
Zwemschool Kablau geeft een prettige en veilige omgeving voor kinderen die moeite hebben met 
leren zwemmen. Omdat ieder kind uniek is, is onze aanpak dat ook. We proberen kinderen dan ook 
op een uitdagende manier de zwemlessen aan te bieden zodat het individuele leervermogen van het 
kind optimaal wordt geprikkeld. Onze kernwaarden zijn: kindvriendelijke lessen, individuele aandacht 
(het kind staat centraal), ongedwongen leerplezier en een les vol actie, rustige en veilige 
leeromgeving. Daarom is Zwemschool Kablau groeiende en zoeken we een nieuwe collega.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden. Ben jij nog niet voldoende gediplomeerd, dan 
kunnen we je via de ENVOZ opleiden tot het Europees gecertificeerde diploma Zwemonderwijzer. 
Het het overleggen van een persoonlijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het 
arbeidsvoorwaardengesprek is een verplicht onderdeel.  
 
Solliciteren 

Wil jij het team komen versterken of wil je eerst meer informatie, stuur dan je vraag of sollicitatie per 
email naar zwemschoolkablau@icloud.com of neem telefonisch contact op met Jeannette Kablau  via 
06-51076480. 
 Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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