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Vacature Bedrijfsleider Zwembad De Heerenduinen (32 – 36 uur)

Wie zijn wij?
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport. De gemeente Velsen heeft haar
ca. 70.000 inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. Zo beschikt het ook over een breed
aanbod van goede en aantrekkelijke sportvoorzieningen.
Het Zzwembad De Heerenduinen maakt deel uit van de afdeling Sportzaken (Sportloket Velsen), dat
nu een onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Bij het sportloket werken ongeveer 55
medewerkers, verdeeld over 38 fte en de werkeenheden zwembad, sportaccommodaties en
sportstimulering. Zij zijn werkzaam op verschillende locaties, in of op onze sportcomplexen zoals
sporthallen, gymzalen, sportparken en zwembad De Heerenduinen. Het sportbedrijf kent wisselende
openstellingen en activiteiten, gerelateerd aan de programmering, aan de vraag en het seizoen. Het
zwembad bijvoorbeeld is 52-7-90 (weken-dagen-uren) geopend.
Wat ga je doen als bedrijfsleider zwembad?
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de exploitatie, bedrijfsvoering, dienstverlening en
voor de prestaties van Zwembad De Heerenduinen (264.000 bezoekers in 2018) binnen Sportloket
Velsen.
Het zwembad moet voldoen aan een groot aantal wetten en regels die de veiligheid van de
bezoekers moet waarborgen. Binnen het zwembad zijn ongeveer 30 vaste medewerkers (fulltime of
deeltijd) actief en daarnaast een wisselend aantal inhuur/oproepkrachten. Je geeft direct leiding en
sturing aan een klein managementteam van 3 teamleiders voor Zwemzaken en het Bedrijfsbureau en
zorgt samen met hen voor een optimale aanspreekbaarheid en aanwezigheid tijdens de
openingstijden over alle dagen van de week. Je maakt tevens onderdeel uit van het
managementteam van de afdeling Sportzaken.
Professioneel handelen door de medewerkers in het kader van een optimale klant/dienstverlening
en veiligheid/toezicht staat permanent bovenaan de agenda van het zwembad. Omdat jij als geen
ander weet dat klanten niet vanzelf (blijven) komen en tevreden zijn. Ook daarom is begeleiding en
coaching van medewerkers een belangrijke opgave voor het management.
Je opereert binnen de kaders, regels, mandaten en met de gemaakte afspraken van de
opdrachtgever/de gemeente (formatie, werkplan, begroting, enz.). Daarover adviseer je, leg je
verantwoording af en rapporteer je aan de afdelingsmanager Sportzaken. Ook ken je de weg binnen
de gemeentelijke omgeving en heb je goede ‘antennes’ in de samenleving en voor
bestuurlijk/politieke processen en actualiteiten. Zowel intern als extern ben je actief in netwerken en
zoek je de samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke
organisaties. Met directe partners, huurders van het zwembad, zoals de horeca- en fitnessexploitanten wordt door jou een prettige én zakelijke relatie onderhouden. Dat geldt ook voor
bedrijven en leveranciers.

2
Het resultaat
Jij bent het boegbeeld van Zwembad De Heerenduinen. Door goed ondernemerschap en innovaties
zorg jij voor een toekomstbestendige zwembadexploitatie met zowel een optimaal maatschappelijkals financieel resultaat. Je draagt bij aan onze ambitie om de verwachtingen van onze bezoekers
steeds weer te overtreffen en voor de medewerkers een prettige werkomgeving te creëren.
Wat neem je mee?
 Relevante afgeronde HBO-opleiding;
 Ervaring in een vergelijkbare functie in de exploitatie van een sportcomplex of zwembad en
je bent in staat een team op gedreven wijze te motiveren;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; communicatief zeer sterk,
zowel tactisch als operationeel;
 Relevante financiële en commerciële vaardigheden;
 Zichtbaar, intern en extern met een stevige en overtuigende persoonlijkheid;
 Op de klant én het resultaat gerichte instelling (extern gericht);
 Affiniteit met sport en in het bijzonder met zwemmen en zwembaden;
 Enige kennis van technische aspecten van zwembaden is een pré.

Wat bieden wij?
 Werken in een prettige en dynamische werkomgeving waar professioneel en collegiaal met
elkaar werken hand in hand gaan;
 Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per
maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10);
 Daarnaast biedt Velsen je volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Zo ontvang je
jaarlijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05 %.)
Interesse?
Solliciteer per mail: sportloket@velsen.nl t.a.v. dhr. M. Dolstra (Afdelingsmanager), tel. 0255-531888
/ 06-49653729.

