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Combifunctie redder - fitnesscoach 
LAGO CLUB Pierebad Grimbergen 

 

 

In het voorjaar van 2022 opent LAGO CLUB Grimbergen Pierebad. LAGO CLUB Grimbergen biedt sport en plezier voor 
jong en oud d.m.v. het 25-meter sportbad, recreatiezone, een hypermoderne fitness,… In het Rest-eau-café zal er 
een lekker hapje en drankje genuttigd kunnen worden. 

Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner gemeente 
Grimbergen, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in 
België. 

Wat houdt je job in de combifunctie redder-fitnesscoach in?  

 

- Je observeert of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en het materiaal wordt gerespecteerd. Je 

grijpt in waar nodig. 

- Je houdt vanuit verschillende observatieposten toezicht op de aanwezige zwem- en recreatiezones. 

- Je volgt interne procedures (ook in verband met fitness & hygiëne) op en indien nodig dien je eerste hulp 

toe. 

 

- Je staat in voor het onthaal van bezoekers en nieuwe en/of potentiële clubleden.   

- Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers en je helpt deze op een vriendelijke en klantgerichte manier 

verder. 

- Je gaat als een echte teamplayer vaak in overleg met collega’s en de verantwoordelijke.  

- Interne en externe trainingen zijn een must om te volgen om jouw kennisniveau te optimaliseren.  

- Door jouw vriendelijkheid en deskundigheid streef je ernaar de verwachtingen van de klant te overtreffen. 

Je doet dit mede door het promoten van alle fitnessevenementen en promoties in de club. 

 

- Dagelijks sta je in voor de netheid en hygiëne in het zwembad en de fitness. Je contacteert de juiste 

personen bij problemen. 

- Om optimaal te kunnen werken verdiep je je in de werking van onderhoudsproducten, -machines en 

procedures. 

- Het opbouwen en behouden van een optimale teamsfeer vormt een zeer belangrijke taak.  

 

 Je stelt verantwoorde trainingsprogramma’s op die je nadien bespreekt deze grondig met de clubleden 

om hun gewenste resultaat te behalen. 

 Je ondersteunt de leden door hen te coachen en begeleiden doorheen hun fitnessavontuur zodat ze op 

een juiste wijze te werk gaan. 
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Ben jij onze geknipte redder- & fitnesscoach? 

 

- Je ben een fit en ijverig persoon die een gezonde levensstijl van groot belang vindt. 
- Je legt gemakkelijk contact met bezoekers/collega’s in en rond de club. 
 

- Je hebt reeds het diploma Hoger Redder behaald. 

- Je hebt een sport gerelateerd diploma of je hebt reeds ervaring opgedaan in de fitnesswereld. 

 

- Door jouw flexibele houding ben je overal inzetbaar en je toont op verschillende vlakken initiatief om 

jouw job optimaal uit te kunnen voeren. 

- Werken op weekenddagen schrikt jou niet af. 

 

 Vol energie ga je aan de slag als een representatieve Hoger Redder en fitnesscoach voor LAGO CLUB.

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een uitdagende job in een sportieve en dynamische omgeving. Je komt terecht in een 
enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team met gevoel voor humor! Als redder – en fitnesscoach heb je 
een grote variatie aan taken.  

Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen. LAGO 
CLUB Pierebad Grimbergen biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je 
carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden 
gestimuleerd wordt. 

Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be.  
Wil je LAGO eerst beter leren kennen?  

Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be. 
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