WIJREDDER
ZOEKEN
D1-D3
(per prestatie - onbepaalde duur)

rapporteert aan
HOOFDREDDER

Als redder sta je in voor de veiligheid en de algemene orde in en rond het zwembad alsook in de kleedruimtes. Als vertegenwoordiger
van het lokaal bestuur Mortsel verzorg je de informatie naar de zwembadgebruiker toe.

IMPACT

COMPLEXITEIT

De bijdrage van de functie is te situeren in het voorbereiden en opvolgen
van werkzaamheden van het team.
Fouten zijn onmiddellijk zichtbaar in
de uitvoering van het werk van het
team maar hebben beperkte gevolgen.

Uitvoeren van acties en projecten die
bijdragen aan de realisatie van de
beleidsdoelstellingen van de cluster
Beleven.

Mortsel
STERK MERK

AUTONOMIE

Het gaat hoofdzakelijk om routinematige probleembehandeling: de redder
lost problemen op door gebruik te
maken van instructies en regels. De
taken zijn duidelijk gesteld. De medewerker heeft een beperkte vrijheid
inzake de wijze van uitvoeren. De medewerker zorgt ervoor dat de taken
worden uitgevoerd overeenkomstig
de opgedragen werkprocedures. De
werkzaamheden worden hoofdzakelijk van op afstand gecontroleerd
door de infrastructuurbeheerder en
beoordeeld op basis van vooraf gedefinieerde taakelementen.

KENNIS EN KUNDE

Een hoger reddersdiploma is vereist.
Je onderhoudt je kennis als redder
door bijscholingen en persoonlijke
training. Je hebt of verwerft kennis
van de nieuwe leerlijn zwemmen.

LEIDINGGEVEN

De redder geeft geen leiding.

ZWEMBAD DEN BESSEM MAAKT DEEL UIT VAN
DE CLUSTER BELEVEN

Het lokaal bestuur Mortsel is op zoek naar een gemotiveerde
kandida(a)t(e) voor redder per prestatie (D1-3) met een
contract van onbepaalde duur.
Je kan enkel solliciteren via www.jobsolutions.be/register/5453
tot 28 maart 2020.
Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van je
diploma (secundair onderwijs), reddersdiploma en een recent cv
met duidelijke vermelding van je relevante ervaring.
Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te
nemen met de dienst HR van het lokaal bestuur Mortsel:
tel. 03 444 17 80 of hr@mortsel.be.

Mortsel, stad op mensenmaat
De cluster Beleven staat garant voor ontmoeting en
interessante evenementen die tegemoetkomen aan
iedereen. Zij houden onze faciliteiten in topvorm en
maken ze maximaal toegankelijk en inzetbaar. Vragen
over leven in Mortsel vinden hier hun antwoord.

BELEVEN
WELZIJN
RUIMTE
ZORG
BEHEERSING EN ONTWIKKELING

