
 

 

 

Word jij onze nieuwe 

Teamleider? 

 
Het zwembad De Nieuwe Hateboer is een van de vele sportaccommodaties die de 

Sportstichting Sittard-Geleen (www.sportstichting.org) in opdracht van de gemeente Sittard-

Geleen exploiteert, beheert, onderhoudt en verhuurt. Tevens ondersteunen wij de 

sportverenigingen en voeren sportstimuleringsactiviteiten uit.  

 

Zwembad De Nieuwe Hateboer beschikt over zowel een binnen- als buitenbad. Er vinden 

diverse activiteiten plaats in het zwembad zowel op het gebied van topsport, lessen als 

recreatieve activiteiten.  

 

Zwembad De Nieuwe Hateboer zoekt een ervaren Teamleider voor 32-36 uur per week die 

op een enthousiaste wijze de medewerkers van het zwembad De Nieuwe Hateboer aanstuurt 

en zorgt voor een goede programmering die tevens leidt tot mooie omzetresultaten. 

Als Teamleider heb je een coördinerende, controlerende en adviserende rol op het gebied van 

personeel, organisatie en bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

personeelsbeleid, het kostenbudget en de optimale inzet van medewerkers. Je geeft leiding 

aan een team van circa 20 medewerkers. Met de komst van een nieuwe zwem- 

schaatsvoorziening binnen onze gemeente ligt ook op dit vlak een mooie uitdaging voor de 

Teamleider om hier een positieve bijdrage aan te leveren in de meest ruime zin van het 

woord. 

 

Beschik je over: 

• Een HBO-opleiding alsmede ruime ervaring bij voorkeur in het werkveld sport, 

bewegen en gezondheid 

• Bewezen leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 

• BHV/EHBO is een pré, danwel de bereidheid deze te halen 

 

Je werkt volgens een roosterplanning waarbij je zowel overdag, ’s avonds en in de weekenden 

ingepland wordt op basis van beschikbaarheid. Ben je daarnaast ook flexibel, enthousiast, 

creatief en weet je van aanpakken? Dan zijn we zeker op zoek naar jou!  

 

 

 

 

http://www.sportstichting.org/


Wij bieden: 

• Een mooie uitdagende functie 

• Een jaarcontract voor 32-36 uur per week bij de Sportstichting Sittard-Geleen, met de 

intentie tot verlenging bij goed functioneren 

• Afhankelijk van je leeftijd en ervaring ontvang je een salaris conform de CAO 

Gemeenten 

• Hebben we je interesse gewekt voor het werken bij Sportstichting Sittard-Geleen? 

Twijfel niet en stuur je motivatie en C.V. voor 20 juni 2021 naar 

sportstichting@sportstichting.org 

• Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Carola Theuns (HR adviseur) tel. 

046-4571105. 
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