Toezichthouder zwembaden
Informatie
Plaats

Utrecht

Salarisindicatie

Tussen €1611 en €2342

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

05-02-2019

Werk- en denkniveau

VMBO/MAVO (niveau
4),VMBO (niveau 1 t/m 3)

Sluitingsdatum

31-12-2019

Schaal

Schaal 3

Vacature Tekst

Deze aanstelling vindt plaats via payroll constructie.

Utrecht maken we samen met JOU!
Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners
in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van
bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht
naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en
moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit doe je UtrECHT
Als toezichthouder van het zwembad lever je een bijdrage aan de verdere optimalisatie van de Utrechtse Zwembaden

Concreet houdt dit in dat jij:
·
·
·

Toezicht houdt
Schoonmaakt en kleine reparaties verricht
Receptiewerk en eenvoudige administratieve werkzaamheden verricht

:
Dit is jouw werkplek
Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het
beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en
welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten. Iedereen ziet ons werk!
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Je gaat werken voor de afdeling Vastgoedexploitatie. Vastgoedexploitatie (VGE) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud
en de exploitatie van een groot deel van het Utrechtse vastgoed. Denk daarbij aan binnen- en buitensportaccommodaties,
zwembaden, multifunctionele accommodaties, buurtcentra, volkstuinen, begraafplaatsen en auto- en fietsparkeergarages. Elk
gebouw of terrein dat we exploiteren en onderhouden is uniek. We zorgen voor gastheerschap én leveren facilitaire diensten.
Daarbij sturen we op de financiële baten en lasten en programmeren we de activiteiten zo efficiënt mogelijk. Ons doel daarbij is
een tevreden klant, een optimale bezetting en een goede bedrijfsvoering.

De Utrechtse zwembaden bestaan uit vier locaties: Zwembad Den Hommel, Zwembad De Kwakel, Zwembad Fletiomare en het
buitenbad De Krommerijn.
De Utrechtse zwembaden vervullen een maatschappelijke taak op het terrein van zwemvaardigheid, recreatief zwemmen en er is
een voorziening voor de zwemsportverenigingen.
Je gaat werken voor één van de bovengenoemde zwembaden.

Dit breng je mee
•

VMBO/MBO werk- en denkniveau

•

EHBO/BHV diploma

•

KNBRD A / Brevet 5 / ZRZ

•

Flexibele en klantgerichte werkhouding

•

Kennis en ervaring met de werkzaamheden

Wanneer je niet volledig voldoet aan de opleidingseisen dan is het mogelijk om intern bij ons de opleiding te volgen.

Specifieke functiekenmerken
•

Samenwerken

•

Klantgericht

•

Flexibiliteit

Dit bieden we jou
Een werkweek van 36 uur met een bruto maandsalaris (op basis van 36 uur) tussen de €1611 en € 2342. Het precieze bedrag
stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Je werkt via Driessen op payrolbasis voor ons.
Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
Je ontvangt voor deze functie een inconveniententoeslag en daarnaast ontvang je een toeslag onregelmatige dienst voor het
werken in roosterdiensten

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
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Enthousiast geworden om als toezichthouder van het zwembad aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan
direct online.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met de heer Plaggenborg, Locatiemanager
zwembad Fletiomare, mobiel 0614292303

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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