Jobstudent lesgever zwemlessen

Bedrijfsdetails

Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden
Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs
biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de wellness,
sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden
in het Rest-eau-café.
Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, en
privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België.

Functie

Enthousiaste leerkracht
Je staat in voor het lesgeven aan diverse leeftijdsgroepen.
Je geeft individuele lessen en groepslessen.
Je leert de verschillende zwemtechnieken aan op een enthousiaste, creatieve manier.
Je volgt de uitgewerkte lessen en helpt mee om de lessen te optimaliseren.
Observerend
Je staat in voor de veiligheid van jouw groep(en).
Je analyseert de vooruitgang van de groepsleden en bekijkt de mogelijke vervolgtrajecten per persoon.
Je geeft advies in verband met het leertraject van de leerlingen.
Je past je houding en manier van lesgeven aan afhankelijk van de groep waar je les aan geeft.

Profiel

Enthousiast
Je bent energiek, klantgericht, alert, plichtsbewust en je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel.
Je blijft in elke situatie rustig en (klant)vriendelijk.
Je bent collegiaal en past je aan de noden van de collega’s, klanten en de verantwoordelijke aan.
Waterrat
Je hebt een feeling met water, jouw basiskennis zwemtechnieken zit er reeds ingebakken.
Je zit vol energie om kinderen zwemtechnieken aan te leren en/of bij te schaven.
Je zet jouw creativiteit in voor het geven van leuke zwemlessen.
Profiel
Het volgen van een opleiding LO/kleuteronderwijs vormt een meerwaarde, alsook het hebben van ervaring in het geven van
zwemlessen.
Beschikbaarheid
Je bent beschikbaar op woensdag en/of zaterdag en/of zondag voor het geven van lessen aan een vaste groep.
Optioneel: Diploma Hoger Redder
Heb je een diploma Hoger Redder dan bestaat de mogelijkheid om als redder/lesgever aan de slag te gaan.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamisch en sportief team waar collegialiteit centraal staat. Er heerst een bijzonder goede
werksfeer en ook de omgeving is aangenaam om in te vertoeven. Het loonpakket is conform de loonvoorwaarden in het
paritaire comité 333.

Bijlagen

Online op:
vr 12 maart 2021
Locatie:
LAGO Sint-Truiden Bloesembad

