
TUI Zweminstructeur| Werken in het buitenland 
 
Deze baan biedt een flexibel contract om in het buitenland te werken. Een EU- of Brits 
paspoort is vereist.  
Als je lokaal wilt werken - zoek dan naar banen met een specifiek land of bestemming. 
 
Maak deel uit van ons Holiday Village of internationale TUI BLUE Team als een van onze 
fantastische zweminstructeurs en gebruik elke dag als een kans om gasten te laten glimlachen 
en 'live happy' te maken.  
 
OVER DE FUNCTIE 
 

• Je geeft leuke, professionele en veilige zwemlessen aan volwassenen en kinderen 

vanaf 3 jaar. 

• Je stemt je lessen af op de technische vooruitgang van de verschillende vaardigheden 

van de gasten terwijl je de verstrekte richtlijnen volgt. 

• U verkoopt en promoot ook actief uw lessen om een maximale opkomst aan te 

moedigen. 

• Tot slot neem je regelmatig deel aan evenementen zoals teamdagen en shows of 

avondfeestdansen in onze kinderdisco. 

Je leert meer over Holiday Village, TUI BLUE en de functie tijdens uw aanwervingservaring bij 

ons. 

OVER JOU 
 

• Je hebt minimaal ASA Level 2 of een gelijkwaardige opleiding/kwalificatie zwemles in 
het land waar je woont en een geldig NPLQ of gelijkwaardig Lifeguard certificaat.  

• Je hebt een echte passie voor het leren zwemmen van kinderen en het ontwikkelen 
van individuele zwemvaardigheden. 

• Een consequent tevreden collega en een geweldige teamspeler.   

• Je communiceert met vertrouwen in het Engels met internationale collega's en gasten 
van alle leeftijden - andere talen zijn voordelig maar niet verplicht.  

• En je bent bereid om je in te zetten en de eisen van de baan te leren, inclusief werken 
in de directe zon/warmte. 

 
OVER ONS AANBOD 
 

• Een baan als zwemcoachbij TUI biedt meer dan je basissalaris dat al begint bij 950 € 
netto/maand 

• Je particuliere ziektekostenverzekering, accommodatie inclusief 
elektriciteitsrekeningen en maaltijden & frisdranken tijdens de openingsdagen/tijden 
van het hotel zijn inbegrepen. 

• Vluchten & uniform zijn uiteraard standaard.  

• Je Verklaring Omtrent Gedrag (strafrechtelijke achtergrondcontroles) en 
visa/werkvergunningen worden door ons betaald.      

• Wij betalen je voor alle face-to-face trainingsdagen. 

• Gratis toegang tot ons speciale WeCare Team & 24/7 Wellbeing Hub. 

• Raak betrokken bij liefdadigheids- en duurzaamheidsinitiatieven zoals de TUI Care 
Foundation. 

• Winterwerk en meerdere permanente doorgroeimogelijkheden beschikbaar. 



 
We houden ervan om jouw uniekheid te zien schitteren en de toekomst van reizen te 
inspireren. Als je meer wilt lezen over wat Diversity & Inclusion voor ons betekent, bezoek dan 
ons DNA.   
 
#TUIDestinationJobs #TUIJobsAbroad #TUIJobs #Summer23IsComing 

 
 

https://careers.tuigroup.com/our-dna/

