Word jij onze nieuwe collega?
VOOR SPORTOASE VEDLSTRAAT TE ANTWERPEN,
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

REDDER TRAINEE
Sportoase staat voor klantgerichtheid, sport, flexibiliteit en dynamiek. Ben jij dat ook, dan ben jij misschien de
geknipte persoon om redder te worden bij Sportoase!
Ben je nog niet in het bezit van een Hoger Reddersdiploma, dan kan je bij Sportoase deze opleiding volgen. Je
leert het beroep theoretisch en praktisch kennen en na een geslaagd examen kan je als volwaardige Hoger
Redder bij Sportoase aan de slag. In ruil voor jouw drive en inzet financieren wij je volledig opleidingstraject. Na
een succesvolle beëindiging krijg je de functie van Hoger Redder bij Sportoase toegewezen!
Je toekomstige job
• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers 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 de zwembadmanager
Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een diploma Hoger Redder met recente bijscholing
• 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

Wat bieden wij jou?
• Een goede verloning met extra legale 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

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar
jobs@sportoase.be of via het sollicitatieformulier
op onze website.

