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REDDER 
 
Vita Krokodiel in Middelkerke is een plaats waar bezoekers terecht kunnen voor een zwembeurt, een volledige ‘work-out’ of een leuk 
moment van ontspanning, recreatie en/of rust. 
Een aantrekkelijke combinatie van infrastructuur, uitrusting en activiteiten maken van Vita Krokodiel een belevingscentrum voor gezond 
leven en bewegen. 
 
FUNCTIE 
Voor het gloednieuwe Vita Krokodiel in Middelkerke zijn we op zoek naar een redder ter vervollediging van ons team. 
 
Het takenpakket ziet er als volgt uit: 

 Als redder sta je in voor de veiligheid in en rond het zwembad. Dit doe je door toezicht te houden, mensen te wijzen op onveilig 
gedrag, tussen te komen waar nodig, het uitvoeren van reddingen,  toepassen van EHBO en je continue te blijven bijscholen. 

 Je staat in voor het basisonderhoud van de apparatuur en het werkmateriaal binnen de accommodatie en meldt mogelijkse 
defecten. 

 Je staat in voor de orde en netheid in en rond het zwembad.  Je reinigt de natte en droge zones van het zwembad, de 
zwembadhal en de bijhorende accommodatie en je controleert regelmatig de waterkwaliteit. 

 Je zorgt dat de bezoekers zich welkom voelen en staat steeds paraat om hun vragen te beantwoorden en hen te helpen waar 
nodig.  

 Op de daarvoor voorziene tijdstippen geef je zwemles (Vita Zwemschool en/of andere watersporten). 
 
PROFIEL 

 Je bent in het bezit van een ‘Hoger reddersbrevet’ afgeleverd door een erkende instantie en je bent in orde met de wettelijke 
jaarlijkse  bijscholingen. 

 Een grondige kennis en EHBO,  reddings- en reanimatietechnieken en bijhorende apparatuur is vanzelfsprekend 
 Je beschikt over kennis betreffende de kwaliteitsvereisten voor zwembadwater en de hygiënevoorschriften in een zwembad, 

evenals het Reglement Inwendige Orde. 
 Je gaat steeds oplossingsgericht te werk met zin voor initiatief en je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.  
 Je bent assertief en durft mensen aanspreken om hen op onveilig of aangepast gedrag te wijzen. Dit natuurlijk steeds op een 

respectvolle, beleefde en positieve manier. 
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 Je bent in goede fysieke conditie en je hebt een passie voor sport. 
 Daarnaast ben je flexibel en dynamisch ingesteld met een positieve persoonlijkheid. 
 Avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 
 Een zeer goede kennis van de Nederlandse taal is een vereiste. 

 
AANBOD 

 Een job met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een dynamische omgeving. 
 Je staat mee aan de opstart en uitbouw van de Vita Groep, een nieuwe speler binnen de markt van de ontwikkeling van 

zwembad- en sportinfrastructuur. De vooruitstrevende ontwerpen en frisse aanpak van Vita Groep hebben inmiddels gezorgd 
voor de toekenning van verschillende opdrachten.  

 Een correcte verloning (PC200), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering. 
 Uurrooster te bespreken in samenspraak met centrummanager en hoofdredder. Functie is eventueel combineerbaar met een 

andere functie binnen Vita Krokodiel. 
 Plaats van tewerkstelling: Middelkerke 
 Indiensttreding vanaf november/december 2021. 
 

 
 

INTERESSE? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar middelkerke@vitagroep.be 

We nodigen je vervolgens uit voor een eventueel opvolgingsgesprek. 

 
 

 


