
 
 
  

Functieomschrijving 

• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van 
bezoekers en collega’s 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 bent vlot Nederlandstalig  
• Je bent beschikbaar voor de opleiding Hoger 
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REDDER TRAINEE 

Groep Sportoase vormt de 
grootste gezondheidspartner 
van België. Niet alleen qua 
aanbod, maar ook qua beleving 
en aanpak, zijn we uniek in onze 
soort, en dat zowel als sport- en 
werkplek. Met binnenkort onze 
20ste vestiging bieden we een 
breed en ongezien bewegings-
aanbod aan, waarmee we 
zorgen voor een fittere en 
gezondere samenleving. Daarbij 
geven we zelf steevast het 
goede voorbeeld. Zo laten we 
onze medewerkers sporten 
tijdens de werkuren, belonen we 
hen met extra vakantiedagen 
naarmate ze sporten na hun 
werkuren en kroonden we ons al 
6 jaar op rij tot het snelste bedrijf 
op de AG Antwerp 10 Miles. 

SPORTOASE ZWEM.COM 
ZOEKT 



 

Prins Leopoldstraat 91 

9700 Oudenaarde 

Wat bieden wij jou? 

• Een goede verloning met tal van extra 
voordelen  

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

• Een dynamische werkomgeving  
• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen 

bouwen we aan de toekomst  
• Een baan in een bedrijf dat maximaal een 

duurzaam beleid nastreeft  
• Een baan waarin je meewerkt aan een 

gezondere samenleving voor iedereen  
• Sporten tijdens de werkuren en de 

mogelijkheid om extra vakantiedagen op 
te bouwen als je sport na de werkuren 

jobs@sportoase.be 

055/60.11.00 

Als medewerker van Sportoase kan je sporten 
tijdens de werkuren 

Word je beloond met extra vakantiedagen 
naarmate je bij ons sport na je werkuren 

En geniet je van enorm veel 
doorgroeimogelijkheden 


