In Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge beleef je heel wat waterpret: je kunt genieten van een
heerlijke ontspanning in de wellness, je sportief uitleven en baantjes trekken of lekker gek doen in de
glijbaan met lichteffecten, het golfslagbad of de wildwaterkreek.
Daarnaast worden heel wat aqua-activiteiten georganiseerd.
Voor onze georganiseerde zwemlessen in groep zijn we op zoek naar:

LESGEVER WATERGEWENNING (m/v)
spelenderwijs oefeningen aanbieden aan kleuters van 3 tem 5 jaar
Profiel:
• bij voorkeur zoeken we lesgevers die in het bezit zijn van een diploma kleuteronderwijs, lager
onderwijs, lichamelijke opvoeding, sport & bewegen, aspirant-initiator zwemmen of
studenten die momenteel deze opleiding volgen
• je bent minstens in het bezit van een diploma secundair onderwijs
• je hebt ervaring of je bent bereid een interne opleiding te volgen om lesgever te worden

LESGEVER ZWEMTECHNIEK (m/v)
geven van zwemles aan kinderen vanaf 5jaar of aan volwassenen. Aanleren of verbeteren van
zwemtechniek volgens de genormeerde zwemslagen (voornamelijk rugcrawl, schoolslag en crawl)
Profiel:
• of je bent in het bezit van een diploma bachelor of master lichamelijke opvoeding, of een
bachelor sport & bewegen (of je volgt momenteel deze opleiding)
• of bent in het bezit van een diploma initiator of trainer zwemmen van de Vlaamse
Trainersschool
• of je was/bent erg actief in een zwemclub en hebt een goeie kennis van technische
zwemslagen en de methodiek om deze aan te leren

Functie:
• je geeft minstens 2u aansluitend les per week (op 1 of meerdere dagen) gedurende 10
opeenvolgende weken
• je houdt aanwezigheden bij
• je geeft feedback aan deelnemers (of ouders) over de evolutie van de zwemvaardigheden
• je stelt je beschikbaar op voor overlegmomenten om werkafspraken te maken of de werking
te evalueren
• je rapporteert aan de zwembadcoördinator
Ons aanbod:
• een mogelijke samenwerking op langere termijn (op jaarbasis worden 3 reeksen van 10
weken en enkele zomerreeksen van 10 opeenvolgende dagen aangeboden)
• opleiding en werkinstrumenten
• een aangename werkomgeving met toffe collega’s
• een goeie verloning volgens diploma
o ofwel onder jobstudentencontract (voor wie nog studeert)
o ofwel als freelance lesgever op zelfstandige basis (met ondernemingsnummer)
o ofwel onder een contract als sportmonitor (zie regeling verenigingswerk
sportmonitor.
Bel voor meer info naar 057 34 67 90
Stel je kandidaat via zwembad@poperinge.be

