VACATURE TRAINER

We zijn aan het groeien en daarom zoeken we een extra:

Small Group / Personal Trainer
STERK Lifestyle Gym is gespecialiseerd in het opbouwen van lichamelijke kracht op elk
niveau. Dat doen we met hoogwaardige SMALL GROUP en PERSONAL TRAININGEN en
de beste fitnessfaciliteiten in onze vernieuwde Boutique Fitnessclub. Alle trainingen
garanderen een unieke mix van intensiteit, merkbare progressie en plezier onder
persoonlijke begeleiding van de STERK Trainers.
We zoeken een gepassioneerde (beginnende) trainer die binnen STERK zijn/haar
kennis en ervaring op gebied van trainen en gezondheid verder wil ontwikkelen en
onderdeel wil uitmaken van het hechte, leuke en ambitieuze team van STERK trainers!
Je kunt nu parttime starten en eventueel doorgroeien naar een fulltime functie.
Om in aanmerking te komen voor deze superjob dan moet je flexibel inzetbaar zijn op
ochtend- en/of avonden en zaterdag- of zondagen. Een goede basisopleiding zoals
Fit!vak A of soortgelijk is noodzakelijk voor voldoende kennis van de werking van het
menselijk lichaam. Daarnaast zijn specifiekere opleidingen als Overload, Chivo een
grote pré. Veel eigen ervaring met (kracht)trainen en de wil om van ons te leren is
essentieel.
Wij bieden:
•

Uitgebreide interne opleiding – training

•

Een prachtige Boutique Gym waar je heerlijk kunt trainen in je vrije tijd

•

Leuke collega’s en klanten

•

Alle kansen om mee te groeien en jezelf te ontwikkelen met STERK

•

Zeer marktconform salaris/tarief – bonusregeling

•

Flexibel contract en/of ZZP overeenkomst

Wil jij je energie en passie voor sport met klanten delen, jezelf verder ontwikkelen en
meebouwen aan STERK Lifestyle Gym in Naarden? Neem dan snel contact met ons op!
Mail je motivatie en CV naar marielle@strkgym.nl dan neemt Mariëlle van Es (onze
Master Trainer) snel contact met je op en word je (wel of niet) uitgenodigd voor een
persoonlijk gesprek op de Gym. Meer informatie over STERK vind je op
www.sterkgym.nl
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