Bouw jij mee aan het Maldegem van morgen?

Matchen klantgerichtheid, doelgerichtheid, vernieuwing, vertrouwen en passie bij jou als
organisatiewaarden?
Maak je graag deel uit van een gemotiveerd team van meer dan 350 mensen?

Word onze #topcollega
Wij verwelkomen graag :

EEN REDDER
voor 4/5-den tewerkstelling (30,4 uren/week)
Dit tijdelijk contract, ter vervanging van een afwezigheid, kan ten laatste starten vanaf 1
januari ’22 voor 1 jaar.

Toelatingsvoorwaarde
in het bezit zijn van een hoger reddersbrevet en voldoen aan de wetgeving terzake.

Interesse ?
Bezorg dan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 november 2021 je kandidatuur, samen met een kopie
van je reddersdiploma, aan de personeelsdienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.
Je kan je kandidatuur ook steeds afgeven op de personeelsdienst of mailen naar
info@maldegem.be.

Selectie ?
De weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

Meer informatie
Kan altijd bekomen worden bij :
de personeelsdienst
Marktstraat 7
9990 Maldegem
tel. 050 72 89 36.
info@maldegem.be
www.maldegem.be/vacatures

Ons aanbod
➢

een functie met veel verantwoordelijkheden in een enthousiast team van gedreven
medewerkers

➢

je krijgt de kans om een brede ervaring op te doen en je verder te ontplooien

➢

een deeltijdse betrekking van 30,4 uur per week in een flexibel uurrooster met weekend- en
avondwerk

➢

een functie met een competitief salaris op niveau D1-D3 en extralegale voordelen:

weddenschaal D1-D3, enkele voorbeelden voor een 4/5-den tewerkstelling:
minimum wedde met 0 jaar anc.
1.574,54 € bruto per maand
wedde met 6 jaar anc.
1.698,85 € bruto per maand
eventueel te vermeerderen met haardtoelage of standplaatsvergoeding.
Anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige kan voor max. 6 jaar overgenomen worden, op
voorwaarde dat deze ervaring relevant is voor de uitoefening van de functie.
Anciënniteit uit de overheidssector wordt volledig in aanmerking genomen.
Indien gewenst kan je een loonsimulatie aanvragen bij de personeelsdienst.

Je krijgt een maaltijdcheque van 8 € per gewerkte dag (met een werkgeversaandeel van 6,91 €
en een werknemersaandeel van 1,09 € per maaltijdcheque).

Je bouwt een aanvullend pensioen op, ter waarde van 2,5 % van het brutojaarloon dat
onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

Openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald. Kom je met de fiets, dan heb je recht op een
fietsvergoeding van 0,24 €/km.

Redder : uitgebreide functiebeschrijving

Basisdoelstelling van de functie
Zorgen voor de algemene veiligheid van de bader en ongevallen voorkomen

Positionering
Direct ondergeschikt aan de sportfunctionaris

Relaties
1. Interne relaties
- Communiceert met de baders met het oog op veiligheid en hygiëne
- Brengt sportfunctionaris op de hoogte wanneer er zich een probleem stelt
2. Externe relaties
- Communiceert efficiënt bij noodgevallen met de hulpdiensten

Verwachte resultaten
-

optimaal toezicht op het zwembadpubliek
dagelijks onderhoud van het zwembadgebouw
uitvoering van de dagelijkse watercontroles
kennis hebben van de Vlarem II – wetgeving voor overdekte zwembaden
huishoudelijk reglement correct toepassen
kordaat optreden
zwemlessen geven
ter vervanging het kassawerk uitvoeren
eerste hulp kunnen toepassen

Competenties
-

neemt preventief beslissingen
werkt flexibel en zelfstandig
klantvriendelijk
samenwerken

