
                                                           

Vacature 

Medewerker Technische en Facilitaire Dienst 
M/V 

Fulltime/parttime (uren in overleg) 
 

Als medewerker Technische en Facilitaire dienst maak je deel uit van het team dat zorgt voor 
het onderhouden en schoonhouden van onze sportaccommodaties. Zo kunnen onze klanten 
veilig en plezierig sporten en zwemmen in onze mooie en schone accommodaties in de 
gemeente Kaag en Braassem.  
 
Ons Sportbedrijf staat voor een vitaal Kaag & Braassem. Met elkaar werken wij aan een gezonde 
leefstijl. Dit doen wij door het exploiteren en beheren van (sport)accommodaties. Wij 
organiseren, stimuleren en faciliteren activiteiten in onze accommodaties en daarbuiten. Samen 
met onze partners zijn wij hét kennis- en regiecentrum op het gebied van sport, bewegen en 
ontmoeten. De accommodaties die wij exploiteren zijn: 
- De Tweesprong in Roelofarendsveen 
- Kaskade in Roelofarendsveen 
- Het Spant in Leimuiden 
 

Wat ga je doen? 
Gedisciplineerd en veilig werken staat bij jou voorop. Je werkt nauwkeurig en verricht 
onderhoudswerkzaamheden. Je voert onder andere eenvoudige reparaties uit. Al jou 
werkzaamheden dragen bij aan een veilige, energiezuinige, betrouwbare en milieuvriendelijke 
bedrijfsvoering.  
 
Je deelt ons streven naar een hoge kwaliteit en klanttevredenheid. Alles voor tevreden 
bezoekers! Dankzij jouw inzet zien de accommodaties er uit als nieuw. Verder houd je toezicht 
tijdens zwemactiviteiten in onze zwembaden.  

 

Wat vragen we van jou? 
Wij zijn op zoek naar een energieke aanpakker met de volgende profielkenmerken: 

- Je hebt een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in een technische richting 
- Je bent bereid de benodigde opleidingen voor de functie te volgen. O.a. technische 

opleidingen voor zwembaden, EHBO/BHV en reddend zwemmen 
- Je bent flexibel inzetbaar en ook bereid om ’s avonds en in het weekend te werken 
- Je bent administratief vaardig en kunt o.a. logboeken beheren 
- Je bent sterk in samenwerken en communicatief vaardig 
- Je kunt goed zwemmen 



                                                           

- Je beschikt over een rijbewijs 
- Je bent bereid samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een veelzijdige functie met een breed takenpakket, flexibele werktijden en een grote 
mate van zelfstandigheid bij een ambitieuze, informele organisatie. Je maakt deel uit van een 
gezellig en gedreven team. 
Salaris:   conform de cao zwembaden, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
                                       + goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
Uren:   Fulltime/parttime (uren in overleg) 
Dienstverband:  vast 

 
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze functie? 

Stuur jouw motivatie samen met je CV naar: management@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

 
Voor meer informatie kun je op werkdagen bellen met Ricardo de Jong (Operationeel Manager) 
of Richard Broekhuizen (Hoofd Technische Dienst) op telefoonnummer 071 331 32 22.  
 
Wij willen onze bezoekers een excellerende dienstverlening en service bieden in een omgeving 
waar zij zich vertrouwd en veilig voelen. Als medewerker speel je daarbij een belangrijke rol. 
Kom je bij ons in dienst? Dan vragen we om een VOG.  
 
* Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


