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Hoger Redder inclusief opleiding  
LAGO CLUB Grimbergen Pierebad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 de gemeente 
Grimbergen, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in 
België. 

Wat houdt je job als hoger redder in?  

 

- Je observeert of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en je grijpt in waar nodig.  

- Vanuit verschillende observatieposten hou je toezicht op de aanwezige zwem- en recreatiezones. 

- Bij noodgevallen volg je de interne procedures op en dien je, indien nodig, eerste hulp toe. 

 

- Je staat in voor het onthaal van bezoekers, bij vragen ben jij hun eerste aanspreekpunt en help je hen op 

een vriendelijke en klantgerichte manier verder.   

 

- Je neemt deel aan regelmatige teamvergaderingen en interne/externe trainingen. 

- Je neemt deel aan het rotatiesysteem dat zorgt voor de nodige variatie en concentratie.  

- Je rapporteert aan de zwembadcoördinator.  

 

- Je bent mede verantwoordelijk voor de netheid in het zwembad en je staat mee in voor de metingen en 

het onderhoud van de baden.  

- Je leert de werking van onderhoudsproducten, -machines en (nood)procedures.  

- Je volgt alle procedures op het gebied van zwembaden, hygiëne en veiligheid nauwlettend op.  

 

Wat houdt de opleiding in? 

- Je doet mee aan een voorbereidende proef waar jouw zwemtechnieken en basisconditie getest 

worden. 

- Je volgt een cursus van 60 uur waar zowel theorie als praktijk geoefend worden. 

- Je doet mee aan het theoretisch en praktisch examen.  

- Indien je slaagt op het examen ben je officieel Hoger Redder en kan je meteen aan de slag bij LAGO 

Sint-Truiden Bloesembad.  

Is het altijd al jouw grote droom geweest om in de zwembadwereld aan de slag te gaan?  
Ben jij steeds geïntrigeerd door het heldhaftige takenpakket van Redders? 

Wil jij zelf als Hoger Redder aan de slag gaan maar heb je het juiste diploma niet?  
Dan hebben wij de oplossing voor jou! Wij bieden een opleiding Hoger redder aan om nadien bij ons aan 

de slag te kunnen gaan. 
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Ben jij onze geknipte Hoger Redder? 

 

- Je sport regelmatig en je hebt een fitte, gezonde levensstijl.  

- Je hebt het concentratievermogen van een arend en je hebt een constante “focus on the job” mentaliteit.  

 

- Collega’s en bezoekers kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen 

zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen. 

- Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin waar je je ook naar gedraagt.  

- Bij problemen en/of misnoegde bezoekers ga je steeds vriendelijk, klantgericht en alert op zoek naar 

oplossingen.  

 

- Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7. 

- Je vindt het geen probleem om mee in te staan voor de netheid van het zwemparadijs.  

 

- Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische 
omgeving. We streven naar enthousiaste, gemotiveerde en gepassioneerde teams met gevoel voor humor! 
Als Hoger Redder heb je een grote variatie aan taken.  

Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen. LAGO 
CLUB Grimbergen Pierebad 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 lago.talentfinder.be/nl/vacature/63346/opleiding--tewerkstelling-hoger-
redder/.  

Wil je LAGO eerst beter leren kennen?  
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be. 
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