
Bosbad Zwinderen zoekt… 
 

een badmeester m/v,  
 

voor de periode 01-04-2023 tot en met 30-09-2023 
(minimaal 12 uur en maximaal 40 uur per week). 

 
Ons bosbad en functie omschrijving: 
Bosbad Zwinderen is gelegen in het bos, aan de rand van het dorp Zwinderen (in de driehoek 
Hoogeveen – Emmen – Coevorden). Ons bosbad is één van de mooiste openluchtzwembaden in 
Nederland. Voor meer info over ons bad, zie www.bosbad-zwinderen.nl.  
Bosbad Zwinderen wordt bijna volledig gerund door vrijwilligers. Voor het toezicht tijdens het 
zwemmen en de zwemlessen hebben wij professioneel opgeleid badpersoneel in dienst. Het 
bosbad is dagelijks geopend vanaf eind april tot en met begin september. Zwemlessen worden 
gegeven op woensdagmiddag en zaterdagochtend. In de vakantieperiode worden de 
woensdaglessen verplaatst naar de ochtend. 
Voor het zwemseizoen 2023 zoeken wij één of twee badmeesters (m/v). Op drukke dagen (met 
veel bezoekers) sta je met één of meerdere collega’s aan het bad. Op rustige dagen houd je 
alleen toezicht. Je legt verantwoording af aan de chef-badmeester. De chef-badmeester is 
hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken en is de contactpersoon tussen bestuur en 
personeel. Je bent ook in het weekend beschikbaar.  
 
We vragen: 

 Bevoegd tot het geven van zwemlessen conform NRZ licentie ABC 

 Het mogen afnemen van zwemexamens als examinator is een pré 

 Certificaat lifeguard /reddingsbrigade 

 EHBO diploma (liefst BHV) 
 
We bieden: 

 Zowel parttime als fulltime is mogelijk 

 Salaris conform CAO voor Zwembaden en leeftijd/ervaring 

 Reiskostenvergoeding conform CAO  

 Het volgen van een gerichte opleiding op kosten van het Bosbad is mogelijk 
 

 

 
 

 
Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar jou! Heb je zin 
in een leuke en aantrekkelijke baan in een fijne rustige 
omgeving? 
Mail dan je sollicitatie (met CV) naar: voorzitter@bosbad-
zwinderen.nl  t.a.v. Erik Lanting. 
De sluitingsdatum van deze vacature is 31 maart 2023. 
 
We zien je reactie met plezier tegemoet! 

 

 

http://www.bosbad-zwinderen.nl/
mailto:voorzitter@bosbad-zwinderen.nl
mailto:voorzitter@bosbad-zwinderen.nl

