Instruktør – vil du være en del af vores emnebank i fitness dk
fitness dk giver dig muligheden for en karriere i en af Danmarks førende fitnesskæder, hvor der lægges stor
vægt på værdierne: værtsskab, motivation, ansvarlighed og engagement.
Som holdinstruktør vil du møde en masse forskellige medlemmer med forskellige behov og din opgave er at
motivere dem til at yde deres bedste og hjælpe dem mod deres træningsmål.

DU VIL
- Gennemføre inspirerende og motiverende holdtræning
- Undervise på en sjov effektiv måde med høj kvalitet og faglighed
- Præsentere dine medlemmer for alle relevante produkter, samt instruere dem i at træne på en
forsvarlig og korrekt måde
- Sikre et højt informationsniveau til medlemmerne om aktiviteter og tilbud i centret
DU HAR
- En relevant instruktør uddannelse
- Et førstehjælpsbevis
- Evnen til at skabe glæde og motivere hele salen
- Lyst til at arbejde selvstændigt, men samtidig være en del af et team med et fælles mål
- Et positivt og udadvendt væsen med en fleksibel og hjælpsom indstilling
- Interesse i at holde din viden opdateret og give medlemmerne den bedste oplevelse hver gang.
- Passion for en sund og aktiv livsstil

VI TILBYDER
En dynamisk arbejdsplads, som lægger vægt på holdånd og begejstring
Indflydelse på dine egne arbejdsopgaver
Spændende karriere – og udviklingsmuligheder
Arbejdsglæde og engagerede kollegaer
Ansøgning, gerne med foto og CV sendes til holdansoeg@fitnessdk.dk
Du bedes i emnefeltet på din ansøgning angive, hvilken holdtype samt hvilket center du ønsker at søge i.
Såfremt du søger til flere centre angiv da, hvilken by du er interesseret i.
Vi gør opmærksom på, at ansøgninger opbevares i vores emnebank i 6 måneder, hvorefter den kasseres. du
er til den tid velkommen til at søge igen, såfremt du fortsat ønsker at være en del af vores emnebank.
Vi glæder os til at høre fra dig!

