JOBSTUDENT REDDER

Bedrijfsdetails

Vergeet de hagelwitte stranden op Aruba en de zeedijk van Blankenberge, LAGO DE MEERMINNEN is de place to be, als je
van zwemmen houdt. Lago de Meerminnen biedt een uitdagend recreatieaanbod (spannende wildwaterbaan, zeegolven
in het golvenbad, snelheid in de bandenglijbaan), een gezond sportief aanbod (sportbad, instructiebad), een sfeervol
buitenaanbod (buitenbad, familieglijbaan, waterspeeltuin), een verrassend kinderaanbod (peuterbad, kinderwereld) en
een ontspannende wellnessaanbod (sauna, stoombad en warme laguna). Ideaal voor een zalige gezellige familiale
vakantiedag!

Functie

Reactievermogen

Als redder ga je op een geconcentreerde manier aan de slag en is er een constante ‘focus on the job’ mentaliteit.
Expertise

Je bezit een diploma ‘hoger redder’ en je bent in orde met de wettelijke jaarlijkse bijscholingen. Ook een goede kennis
van EHBO/reanimatietechnieken is vanzelfsprekend om optimale hulpverlening toe te kunnen dienen.
Discipline

Samenwerken kent voor jou geen grenzen, als teamplayer ga jij plichtsbewust, en met zin voor verantwoordelijkheid,
aan de slag in een enthousiast en gemotiveerd team.
Dynamisch

Je straalt energie en goesting uit en maakt deel uit van een dynamisch team.
Effectief

Vriendelijk, klantgericht en alert controleer je alle situaties en je veiligheidszone. Zo zorg je voor een optimale beleving
voor alle klanten. Je bent assertief en respectvol maar treedt correct en snel op. . Bij drukke momenten en moeilijke
situaties blijf je de kalme zelve en ga je stressbestendig aan de slag.
Representatief

Je hebt oog voor orde en netheid van je werkplek en jezelf. Communicatief, assertief en respectvol te werk gaan met
collega’s en bezoekers zijn je sterkste punten. De begrippen service en klantgerichtheid draag je hoog in het vaandel.

Profiel

Eerst en vooral observeer je of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en het materiaal wordt gerespecteerd, je
grijpt in waar nodig. Vanuit verschillende observatieposten hou je toezicht op de aanwezige zwem- en recreatiezones.
Bij noodgevallen volg je de interne procedures op en dien je indien nodig eerste hulp toe.
Ten tweede sta je in voor het onthaal van de bezoekers en zie je erop toe dat de hygiënenormen worden toegepast.
Verder ben je ook een aanspreekpunt voor de bezoekers en je helpt deze op een vriendelijke en klantgerichte manier
verder wanneer ze vragen hebben.
Ten slotte ben je mede verantwoordelijk voor de netheid in het zwembad en sta je mee in voor het onderhoud van de
baden, waar je bij problemen de juiste personen contacteert. Om optimaal te kunnen werken verdiep je je in de werking
van onderhoudsproducten, -machines en procedures.
Ook ga je regelmatig in overleg met collega’s en de verantwoordelijke van de reddersploeg waar je aan rapporteert over
verschillende aspecten. Je wordt in je taken ondersteund door de verantwoordelijke en de rest van het team.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamisch en sportief team waar collegialiteit centraal staat. We vinden een bijzonder goede
werksfeer belangrijk en zetten hier optimaal op in. Ook de omgeving is aangenaam om in te vertoeven. Door het ruime
takenpakket en de vele evenementen wordt de job gekenmerkt door variatie. Bovendien werk je in een rotatiesysteem,
wat zorgt voor nog meer afwisseling en een verbeterde concentratie. Het loonpakket is conform de loonvoorwaarden in
het paritaire comité 333.
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