
 

 

 

 

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT AAN ! 

 

Redder (BSSA) (H/F/X) Niv D/E 

Departement: Onderwijs, klein kinderjarigen , Sport en jeugd 

Dienst Sport 

 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek in een notedop 

Sint-Jans-Molenbeek, een dynamische en multiculturele gemeente van 100.000 inwoners in het hart 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staat dagelijks voor tal van uitdagingen, die haar teams ertoe 

aanzetten om te handelen, te creëren en te innoveren ten dienste van haar burgers.   

Of het nu gaat om kinderopvang, openbare netheid, cultuur, stedenbouw, gelijke kansen of sport, 

wegenbouw of preventie, wij zijn altijd op zoek naar bekwaam en gemotiveerd personeel. 

Deelt u onze toewijding aan het dienen van anderen en het algemeen belang? Dan ben jij misschien 

de nieuwe collega die we zoeken  

 

De functie die u mag verwachten 

- De redder is verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid van de zwemmers in het 
zwembad op basis van instructies van het diensthoofd of de directie; 

- Hij/zij ondersteunt de animatie en het onderhoud van het zwembad, het is een omkaderde 
functie onder toezicht. 
 

Belangrijkste activiteiten : 
 
• Verwelkomen en informeren van zwemmers, controleren van hun kleding en hygiëne; 
• Toezicht houden op het zwembad/de zwembaden; 
• De discipline handhaven en het doen respecteren van het reglement van het zwembad; 
• Zorgen voor redding en reanimatie bij ongevallen; 
• Zorgen voor de veiligheid van de zwemmers in geval van chemische of technische ongevallen; 
• De veiligheidsuitrusting en de specifieke parameters voor de goede werking van het zwembad  
controleren; 
• Deelnemen aan het onderhoud van het (de) zwembad(en). 
 



 
 

Het profiel dat wij verwachten 

• Houder zijn van het diploma Hoger Redder en ten minste eenmaal per jaar een verplichte 
bijscholing hebben gevolgd op het gebied van eerste hulp, reanimatie en reddingstechnieken 
(met inbegrip van het gebruik van een defibrillator); 

• Verantwoordelijkheidsgevoel hebben en de veiligheidsvoorschriften naleven; 

• Goede communicatievaardigheden hebben en in staat zijn om vlot om te gaan met het 
publiek en met groepen. 

 

Ons aanbod 

 

• Een professionele missie in het hart van een gemeente rijk aan socio-economische 

uitdagingen, 

• Een vervangingscontract voltijds, onbepaalde duur 

• Eindejaarspremie, 

• Maaltijdcheques, 

• 100% terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (MIVB, NMBS, 

Tec, De Lijn), 

• Mogelijkheid tot een taalpremie (slagen voor het Selor taalexamens), 

• Een brutomaandloon gelijk aan de baremische graad van niveau D/E, 

 

 

Overtuigd ? 

 

Stuur uw sollicitatie uiterlijk tegen 09/05/2022 per e-mail naar het volgende adres 

candidature@molenbeek.irisnet.be  

of per post:  

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek 

Rue Comte de Flandre, 20 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 

De aanvragen moeten vergezeld gaan van :  

- De referentie van de functie in het onderwerp van uw sollicitatie, 

- Een up-to-date CV, 

- Een motiveringsbrief, 

- Een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig). 

Onvolledige kandidaturen zullen niet in aanmerking worden genomen. 


