VACATURE PARTTIME
FITNESS PROFESSIONAL
Wij zijn op zoek naar een fitness professional om ons
team te versterken voor 28 uur per week. Voor deze

Wie zoeken wij?
Woon jij in Amsterdam/omstreken?

functie zijn zoeken wij een ervaren trainer met een

Ben jij sportief, klantgericht, proactief,

vaste beschikbaarheid op avonden van maandag-

leergierig en heb jij een passie voor fitness?

t/m vrijdag en een eventuele beschikbaarheid voor

Heb jij affiniteit met jeugd en specifieke

inval op doordeweekse ochtenden.

doelgroepen?
Ben jij minimaal 21 jaar en en ben je een

Wat houdt de functie fitness instructeur in?
Wij bieden de klant complete begeleiding bij het behalen
van persoonlijke en sportieve doelstellingen. Je werk is
veelzijdig met veel verantwoordelijkheden en mogelijkheden
tot ontwikkeling. Onderstaand een specificatie van enkele
werkzaamheden die horen bij deze functie:

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

MBO niveau 4+ / HBO gecertificeerd
fitnesstrainer met werkervaring?
Solliciteer dan door je CV + motivatie te
mailen naar fitness@sportcentrumpleizier.nl.
Sollicitaties worden doorgaans binnen een
week beantwoord.

Je bent aanspreekpunt voor klanten binnen het gehele
sportcentrum.Klanten kunnen bij jou terecht voor informatie
over het aanbod, fitness/sport gerelateerde informatie,

+

Optioneel:

+

Je hebt ervaring met, of staat
open voor het leren en

voeding/lifestyle gerelateerde informatie.

begeleiden van de doelgroep

Je begeleid klanten met hun persoonlijk doelstellingen.

‘sporters met een niet

·

Afnemen van intake

aangeboren hersenletsel’

·

Geven van training

waarbij mogelijke cognitieve,

·

Afnemen van fittesten en metingen

motorische en/of psychische

·

Voortgang evalueren en registreren

en gedragsmatige beperkingen

·

Het verzorgen van voedingsadviezen/lezingen

kunnen voorkomen.

Je begeleidt klanten bij proeftrainingen en rondleidingen.
Je verzorgt Core/Stability groepstrainingen.
Je verzorgt fitnesslessen voor de doelgroep jeugd (12 – 16 jaar)
Je zorgt voor een veilige en hygiënische werkomgeving.
Het begeleiden van stagiaires

www.sportcentrumpleizier.nl

+

Het verzorgen van
groepslessen buiten de
afdeling fitness

