
Het zwembad in Vichte is een 
gezamenlijk project van de ge-
meenten Anzegem en Deerlijk. 
De aanwervingscampagne draait 
op volle toeren. Toekomstig uit-
bater FARYS is nog op zoek naar 
enthousiaste redders die willen 
meespringen in het verhaal. 

Ervaring troef maar geen 
noodzaak
Thomas Van Geert, selectieverant-
woordelijke: “Van 3 tot 14 februari 
2020 organiseren we in het nieuwe 
zwembad in Vichte een gratis op-
leiding tot Hoger Redder. In twee 
weken stoomt onze Red-fed gecer-
tifi eerde lesgever deelnemers klaar 
om het examen tot Hoger Redder 
af te leggen. Voor ‘Redders aan zee’ 
organiseren we een verkort traject. 
Wie geslaagd is, komt in aanmerking 
voor een vast contract.

Maar ook voor redders met ervaring 
voorzien we een ruim opleidings-
traject. Daarbij willen we inspelen op 
actuele thema’s, zoals omgaan met 
agressie, ongepast gedrag, gender … 
Ook op de basisvaardigheden zoals 
EHBO blijven we permanent inzetten.”

Voltijds of flexibel
“We zoeken in de eerste plaats mede-
werkers voor een contract van onbe-
paalde duur. Zij werken volgens een 
vast uurrooster, met een interessante 
verlofregeling. 
Om afwezigheden van het team op te 
vangen, leggen we een oproeppool 
aan van mensen met het diploma 
Hoger Redder. Wie een bijverdienste 
of studentenjob zoekt, kan hiervoor 
solliciteren.”

Ontdek de vacatures. Surf naar www.farys.be/anzegem-deerlijk

Nieuw zwembad 
in Vichte
Redders met en zonder ervaring gezocht

Over werkgever FARYS
Publiek bedrijf FARYS heeft vandaag een 900-tal mensen in dienst 

FARYS heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en het beheer van 
sportinfrastructuur en heeft ondertussen 23 zwembaden en 78 spor-
taccommodaties in beheer

FARYS is actief in de domeinen drinkwater, waterzuivering, sport en 
recreatie en watermanagement

FARYS biedt zijn werknemers een mooi statuut aan, met een compe-
titief loonpakket aangevuld met: hospitalisatieverzekering, maaltijd-
cheques, tussenkomst in het internetabonnement, compensatie van 
overuren, tussenkomst milieuvriendelijk woon-werkverkeer en een 
bedrijfsfi ets.


