
  

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportoase is een sportief en dynamisch bedrijf dat vanuit een multidisciplinaire benadering zoveel mogelijk 
synergie binnen één sportcentrum creëert!  
Tijdens je traineeship leer je het beroep van redder helemaal van binnenuit kennen. Je volgt een intensief 
trainingsprogramma dat gekenmerkt wordt door een operationele training en praktische opdrachten. In ruil 
voor jouw drive en inzet financieren wij je volledig opleidingstraject en krijg je de kans om via onze interne 
redderscursus het diploma van ‘hoger redder’ te behalen. Na een succesvolle beëindiging krijg je de functie van 
‘hoger redder’ bij Sportoase toegewezen!  
 
Dit intensief trainingsprogramma gaat door vanaf 27 juli 2020 tot en met 9 augustus 2020. 
 
Je toekomstige job 

• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel in het zwembadgedeelte 

• Naleven en opvolgen van veiligheidsprocedures en poetsschema’s, met het oog op hygiëne en optimale 
veiligheid 

• Verzorgen van animatie bij extra activiteiten 

• Rapportering aan het centrummanagement 
 
Jouw profiel 

• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld 

• Je bent alert en je hebt zin voor verantwoordelijkheid, daarnaast ben je ook creatief 

• Jouw focus ligt op klanttevredenheid 

• Je houdt ervan om samen met je collega’s te streven naar een nette werkomgeving 

• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van zwemlessen 

• Je bent vlot Nederlandstalig 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een goede verloning met tal van extra voordelen en een stipte uitbetaling van je loon 

• Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein 

• Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s 

• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst 

Word jij onze volgende collega? 

VOOR SPORTOASE DE LIJSTER IN LONDERZEEL 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

REDDER TRAINEE  
 


