Coördinator Zwemaccommodatie
Cursus: In de zwembadbranche is vraag naar mensen die in staat zijn coördinerende taken te verrichten in het zwembad.
Daarnaast is het hebben van specifieke aanvullende kennis van het zwemonderwijs. Met de praktijkgerichte
opleiding Coördinator zwemaccommodatie kiest, kun jij deze belangrijke rol vervullen. Tijdens de opleiding is er
aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van financiën, communicatie, marketing,
situationeel leiderschap, management, rechtspositie en accommodatiebeheer.
De opleiding Coördinator zwemaccommodatie vormt de tweede fase in het drietrap (Hoofd Zwemzaken,
Coördinator zwemaccommodatie en Manager Sportaccommodatie) leertraject tot volwaardig Manager van
een sportaccommodatie. De cursus is ook een uitstekende keuze voor iedereen die zich om professionele
redenen wil verdiepen in het managen van een sportaccommodatie.
ENVOZ is voornemens al zijn opleidingen voor de Europese kwalificatie EQF/NLQF te laten opgaan. De opleiding
Coördinator zwemaccommodatie zal worden ingeschaald voor niveau MBO 4+.
Doel:

Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden in het uitoefenen van coördinerende taken binnen
zwem/sportaccommodaties.

Inhoud: De inhoud van deze opleiding is geheel nieuw. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Recreatie, gezondheid en veiligheid

Arbeid en veiligheid

Persoonlijke veiligheid en bescherming v/d bezoeker
Accommodatie, inrichting en comfort

Accommodatiebouw

Klimaat en verwarming

Geluid, akoestiek

Verlichting

Elektrotechniek

Energiebesparing
Management, financiën en marketing

Management

Vergadertechnieken

Bedrijfsadministratie, financiering, analyse van verschillen, permanentie

Openstelling- en gebruikersrooster
Interne communicatie

Functioneringsgesprekken

Situationeel leidinggeven

Gesprekstechnieken
Externe communicatie

Marketing, verkoop en business planning
Cursusduur:
Contactdagen:
Cursusplaats:
Documentatie:
Cursusprijs:
Toelatingseis:

6 modules in 1,0 jaar + scriptie en examen, 12 bijeenkomsten.
Van 9.00 uur tot 16.30 uur
Vianen
Compleet naslagwerk, Verwerking van de cursusstof loopt via Internet
€ 2.700,00, inclusief koffie/thee, lunch. Excl. € 350,00 examengeld. BTW 0%.
Diploma zwemonderwijs,
MBO/Sport en Bewegen of CIOS
Certificaat Hoofd Zwemzaken van ENVOZ.
ENVOZ bv
Postbus 1064
2280 CB RIJSWIJK
Telefoon 070-3070344
Website www.envoz.nl
E-mail info@envoz.nl

