
Vanaf de paasvakantie tot en met eind juni: 

ZWEMVIJVER DE NEKKER
Een afgebakende zwemzone van 0 tot 2,8 meter 
diep. 

Wanneer kan je werken?

       elke woensdagnamiddag, zaterdag, zondag en 
       feest- en schoolvakantiedagen
-Van 1 juli tot en met 31 augustus: alle dagen
-Begin tot midden/eind september:  elke
woensdagnamiddag, zaterdag en zondag
-De werkuren vallen tussen 10 en 21 uur, 
afhankelijk van de periode.

Flexibele werktijden
Werktijden verschillen in het laagseizoen van het
hoogseizoen. Er zijn steeds een minimum aantal redders
gepland aan de vijver maar bij mooi weer is het alle
hens aan dek!

Stel je kandidaat en check alle mogelijkheden die
passen in jouw agenda. 
Last minute wijzigingen? Wisselen met collega redders is
mogelijk.

 
 

Werk samen met andere redders en 
toezichthoudende personen aan
een warme maar veilige zomer.

 

ZWEMBAD DE NEKKERPOOL
Van recreatiebad voor de kleinsten, via 
doelgroepenbad naar wedstrijdbad. 

Wanneer kan je werken?
Het zwembad is elke weekdag open van 
8.30 tot 22 uur en in het weekend van 
9 tot 21 uur.

De werktijden van een shift:
-Tussen 7 – 16 uur
-Tussen 14 – 22.30 uur
-Kort: 3 tot 6 uur 
-Lang: 6 tot 9 uur incl. 30 min. pauze

Vaste werktijden of flexibel?
Vaste werktijden in het weekend

Wil je graag regelmaat en zekerheid 
van verloning? Dan is een vaste shift 
in het weekend iets voor jou. 
Even te druk met schoolwerk? Vraag 
vrij voor de tijd die nodig is.

Flexibele werktijden tijdens de 
weekdag

Wil je werken maar bekijk je liever dag 
per dag? We hebben regelmatig een 
vervangende redder nodig. Je wordt 
op de hoogte gebracht door Agilitas.

 
 

PARTNER AGILITAS
Interimkantoor Agilitas is de partner die de 
administratie en planning in orde brengt.

Agilitas geeft jou informatie

-Wetgeving inzake tewerkstelling
-Verloning
-Online planningstool
-Contracten 
-Toezichtsplannen
-Opleiding 
-…

VRAGEN?
 

mechelen@agilitas.be 
 
 

 
 

Meer informatie op www.denekker.be
 
 

Of via e-mail naar 
zwembad@denekker.be 

 
 

REDDERS GEZOCHT
Werken in De Nekker

met je reddersdiploma, 
als student of als vaste job

 

Profiel
R eageer alert, je schat situaties 
   correct in en roept hulp indien nodig
E xpert in de meest recente reddings- 
   en reanimatietechnieken 
D iscipline in samenwerking, orde en 
   hygiëne
D apper en verantwoordelijk
E ffectief en klantgericht, je pakt 
   problemen aan
R espectvol en vriendelijk, je toont 
   waardering voor de klanten en 
   collega’s

 

Schrijf je in voor de 
opleiding
Hoger Redder (zwembad en vijver, in de 
toekomst enkel zwembad)
OF
Openwater redder (enkel vijver)

Meer info over de 
opleidingen 
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en- 
sportbegeleiders
www.redfed.be 
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