VACATURE
FITNESS COACH - parttime (12 – 18u per week)
Over de functie:
Als Fitness Coach begeleid je leden die vrij trainen in onze Gym; je maakt persoonlijke
trainschema’s, geeft uitleg en trainadvies, onderhoudt en coacht je vaste
klantenbestand en bent verantwoordelijk voor het goed draaien van de fitnessdienst. Je
wordt onderdeel van het team van 6 vaste parttime Fitness Coaches. Onze Gym is
volop in ontwikkeling, dus er is voldoende ruimte om mee te denken en groeien.
Wij bieden ….
•

een inspirerende omgeving om je te ontwikkelen en je passie te volgen;

•

leuk en afwisselend werk met veel impact;

•

een intern opleidingstraject;

•

een contract van 6 maanden met uitzicht op 12 maanden;

•

12 of 18 uur per week, in vaste diensten van 6 uur (7 tot 13u of 16 tot 22u)
van maandag tot en met zondag;

Wat verwachten wij? Je …...
•

stelt persoonlijke trainingsschema’s op en legt oefeningen uit;

•

adviseert, stimuleert en activeert leden om te trainen;

•

werkt zelfstandig en in teamverband;

•

beschikt over goede persoonlijke contactuele vaardigheden;

•

verdiept je in de aangeboden diensten en staat achter de STERK werkwijze;

•

bent representatief en draagt onze waarden uit in contact met anderen;

•

bent sportief, hebt ervaring met trainen en hanteert een gezonde leefstijl;

•

woont binnen 30 minuten reisafstand van de club.

Wat heb je nodig aan Mindset & (Soft)Skills? Je …..
•

bent nieuwsgierig en gemotiveerd om iemand te leren kennen;

•

bent gastvrij, vriendelijk en hebt respect voor de mening van anderen;

•

bent gemotiveerd om te leren;

•

kunt goed multitasken en overzicht houden;

•

kunt goed omgaan met veranderingen en feedback;

•

hebt een succesvol afgeronde MBO opleiding en enkele jaren werkervaring;

•

hebt een afgeronde opleiding EFAA Fitnesstrainer A of vergelijkbaar;

•

hebt optioneel een opleiding of ervaring in hospitality of horeca;

Herken je jezelf in de vacature en lijkt het je leuk om mee te groeien? Stuur dan je CV
met motivatie naar Floor Meijers (floor@sterkgym.nl), dan nemen we contact met je op.

