
De vraag naar wellness in en rondom huis groeit gestaag. Waterwellness laat, op verzoek van onze 
klanten, dromen uitkomen op het gebied van wellness. Onze missie is om onze klanten te laten 
genieten en ontspannen in hun eigen wellness aan huis. Wij zijn een begrip op het gebied van 
aanleg, onderhoud en renovatie van zwembaden, sauna’s, spabaden, zwemvijvers en poolhouses. 
Ben jij degene die onze klanten laat stralen op een warme zomerdag? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar:

(Leerling) monteur
Werk jij graag buiten en word jij enthousiast van het contact met klanten en collega’s? Dan is 
de functie van leerling zwembadmonteur zeker iets voor jou! Het is een unieke baan die je op de 
mooiste plekken van Nederland brengt. Als leerling zwembadmonteur word je meegenomen in de 
wereld van de zwembadtechniek en zwembadbouw. Door het intensieve contact met collega’s leer 
jij alles over het vak, zodat je op termijn zelfstandig projecten kunt uitvoeren. Wil jij alles leren van 
het aanleggen, renoveren en onderhouden van zwembaden en zie jij jezelf op termijn zelfstandig 
projecten uitvoeren? Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet en word jij binnenkort wellicht 
onze nieuwe collega! 
 

Wat zijn je werkzaamheden?
Je verricht technische werkzaamheden aan onze zwembaden, spa baden en sauna’s. Je voert 
(preventieve) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, tests en controles uit. Je lost storingen 
op en stelt alles in het werk om deze storingen in de toekomst te voorkomen. Je bouwt mee 
aan onze nieuwe wellnessprojecten en bent bereid tot het uitvoeren van alle daarbij behorende 
werkzaamheden.

Wat vinden wij belangrijk?
• Je hebt een technisch hart en oog voor detail;
• Je bent loyaal en sociaal;
• Je hebt een goed teamgevoel;
• Je hebt de mentaliteit om werk netjes af te ronden.

Wat bieden wij?
• 4 daagse werkweek, 38 uur per week;
• Een fulltime baan binnen een gezellig en hecht team;
• Een representatief salaris conform de CAO Metaal.

Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk via:
info@waterwellness.nu
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