
 

 

 

 

Op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke baan? 
 

Medewerk(st)er Technische Dienst 
 
Zwembad en Waterskibaan De IJzeren Man is een geweldig mooie accommodatie in de gemeente 
Weert. Jaarlijks bezoeken ruim 250-300 duizend bezoekers ons zwembad en onze waterskibaan.  
Om deze mooie locatie in topconditie te houden zijn wij op zoek naar iemand met passie voor 
techniek in de breedste zin van het woord.  
Iemand die kwaliteit hoog in het vaandel heeft, verantwoordelijk is voor het onderhoud van onze 
installaties, reparaties in en om ons gebouw uitvoert, contacten onderhoudt met externen en een 
uitdaging ziet in het zelfstandig oplossen van problemen. 
Ben jij een persoon met een hands-on mentaliteit die ervoor zorgt dat je collega’s hun werk goed 
kunnen uitvoeren en gasten een fijne dag hebben? 
 
Dan zoeken wij jou! 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Afgeronde technische opleiding (elektro- en/of installatietechniek, mechatronica)  

• Je bent in bezit van Rijbewijs B 

• Je bent in bezit van een certificaat BHV, VCA, Brandmeldinstallatie, Zwembadtechniek (of 
bereid deze te behalen) 

• Je wilt leren hoe je een waterskibaan kunt onderhouden 

• Proactief, kwaliteitsgericht, oplossingsgericht, zelfstandig, flexibel, communicatief 

• Je bent nauwkeurig in registreren 

• Je bent in het bezit van een VOG 
 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 

• Een fijne cao met goede arbeidsvoorwaarden 

• Een dito pensioenregeling 

• Een contract van 28 tot 36 uur in onderling overleg bespreekbaar 

• Een mooie groene omgeving in Weert 

• Een eigen werkplaats in de accommodatie 

• Voldoende ontwikkelmogelijkheden en jaarlijkse bijscholingen 

• Enthousiaste collega’s die je als superheld ontvangen! 

• Een telefoon voor zakelijk gebruik 

• Onbeperkt gebruik van al onze faciliteiten 
 

 
Meer info?  
Kom eens langs aan de Geurtsvenweg 1 in Weert, bel ons op +31 495 537170 of breng een bezoek 
aan onze website www.zwembadweert.nl.  
 
Concrete interesse? 
Stuur je CV vóór 1 oktober 2022 naar Stichting Zwembad De IJzeren Man t.a.v. Errol van Kempen, 
Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert, of mail je CV naar (e.vankempen@zwembadweert.nl). 
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