
 
 

 

Vacature ABC-zweminstructeur  
 

Functie: Zweminstructeur  

Werkweek: 12-20 uur 

Start: September 2019 

 

Binnen het team van Frits van der Werff Aquasports zijn wij op zoek naar versterking. Wij zijn op zoek naar een 

zweminstructeur bij voorkeur met enige werkervaring. 

 

Functie-eisen  

- MBO werk- en denkniveau  

- Afgeronde opleiding voor zweminstructeur of het CIOS-diploma, dan wel ALO met de aantekening 

zwemmen. 
- Lifeguard / zwemmend redden 

- EHBO en reanimatie 

- Ervaring met doelgroep-lessen is een pré 

- Bewijs VOG 

- Indien niet volledig bevoegd zijn opleidingsmogelijkheden bespreekbaar. 

 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden  

- Als zweminstructeur bij Frits van der Werff Aquasports ben je primair verantwoordelijk voor het 

aanleren van het zwem-ABC bij kinderen.  

- Creëren van een plezierige leeromgeving 

- Zorgvuldig de voortgang van het leerproces bijhouden 

- Tijdig signaleren van knelpunten binnen het leerproces bij kinderen 

- Professioneel en zorgvuldig contact onderhouden met ouders 

- Begeleiden van het afzwemmen 

- Als instructeur van de Aqua doelgroep-lessen ben je primair verantwoordelijk voor het geven van 

plezierige, motiverende en veilige lessen (op muziek) voor diverse doelgroepen (Aqua Balance, Aqua 

Fit, Aqua Vitaal, Ouder-Kind zwemmen). 

 

Herken je je in dit profiel? 

-  Je hebt een duidelijke visie op het vakgebied en weet deze uit te dragen  

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en probleem oplossend vermogen 

- Je weet kinderen/ouders en volwassenen te motiveren 

- Je bent sportief en actief ingesteld 

- Je kunt goed in teamverband werken 

- Je bent flexibel van geest en werkhouding 

- Je bent bereid ook in de avonduren en/of in het weekend te werken 

 



Onze organisatie  

Frits van der Werff Aquasports is – samen met de praktijk voor fysiotherapie en de pilatesstudio – gevestigd 

binnen de muren van Frits van der Werff Sportinstituut. Het instituut in Hoorn en omgeving dat voor jong en 

oud uitblinkt op het gebied van verantwoord bewegen met professionele begeleiding en persoonlijke service. 

 

Geïnteresseerd?  

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je ons team komen versterken als zweminstructeur? 

Reageer dan voor 12 augustus 2019 met sollicitatiebrief en CV naar marije@fritsvanderwerff.nl. Voor meer 

informatie: www.fritsvanderwerff.nl.  
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