Zwemclub Kortemarkse Flipper KORF zoekt voor
onmiddellijke vaste aanwerving:

OFFICIALS
Je taken:
- Je bent een rechtstreekse en onontbeerlijke
medewerker bij het goede verloop van een zwemwedstrijd.
- Je krijgt een gevarieerd takenaanbod.
- Je voert de taak uit als tijdopnemer: met je chronometer de officiële
tijden bepalen van de zwemmer tot op honderdsten (bv 1’02”23).
- Je voert de taak uit als keerpuntrechter: de juistheid van het
keerpunt, afhankelijk van de zwemstijl, nazien en beoordelen bij het
maken van het keerpunt (vb. bij schoolslag: niet met beide handen
gelijktijdig aangetikt).
- Je voert de taak uit als zwemrechter: de juistheid van de zwemstijl
beoordelen. Hierbij wandel je naast het zwembad. (vb. bij rugslag:
rugligging verlaten).
- Je voert de taak uit als aankomstrechter: je noteert de volgorde van
de banen waarin de zwemmers zijn aangekomen (vb. 1 - 6 - 5 - 2 3 - 4).
- Je controleert of de juiste zwemmer aan de startblok staat.
Je profiel:
- Gemotiveerde persoon met zin voor nauwkeurig werken.
- Bereid om in team o.l.v. de kamprechter te functioneren.
- Minimum 17 jaar zijn.
- Geen voorkennis vereist (affiniteit met de zwemsport - zwemmende
zoon/dochter is pluspunt).
- Je wenst deel uit te maken van de entourage rond de zwemclub om
KORF te promoten door vb. het dragen van de clubuitrusting.
Wij bieden u aan:
- Grondige interne en externe basisopleiding (betaald door de club)
- Vast en toekomstzeker werk
- Chronometer van de club
- Gezellige sfeer op wedstrijden
- Boeiende namiddagen zonder “verveling”
- Doorgroeimogelijkheden (starter, jurysecretaris, kamprechter, …)
- Toffe collega’s (toch zeker die van onze club) en de kans om nieuwe
relaties over de clubgrenzen heen uit te bouwen.
- Appreciatie van bestuur en niet in het minst van de zwemmers!
- Drank- of eetbonnetjes (afhankelijk van de organiserende club)
Geïnteresseerd? Kijk eens op
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen/tak en neem vandaag nog
contact op met het bestuur of via secretaris@korf.be .

