SKAL DU VÆRE BODYPUMP INSTRUKTØR
I LYNGBY?
Deadline: 15. januar 2017
fitness dk giver dig muligheden for en karriere i en af Danmarks førende fitnesskæder, hvor der lægges stor vægt på
værdierne: glæde, evner, forståelse og en udpræget lyst til at arbejde som en del af et team. Målet er hver dag at give
vores medlemmer Danmarks bedste træningsoplevelse i fantastiske omgivelser.
Som ansat i fitness dk vil du opleve en høj faglighed, et kæmpe engagement og et sammenhold der betyder, at vi som
flok løfter endnu tungere og endnu højere.
Som instruktør 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 mål. Du vil opleve succes i jobbet, når medlemmerne når deres mål.
DU VIL
•
•
•
•

gennemføre inspirerende og motiverende træning
undervise på en sjov og 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 anerkendt instruktør uddannelse
et førstehjælpsbevis
evnen til at skabe glæde
lyst til at arbejde selvstændigt og 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

Arbejdstiden er 1 time hver anden fredag eftermiddag.
Vi forventer desuden, at du vil tage del i den generelle drift af centeret og holde dig informere om de ting, der sker i
centeret. Det kan for eksempel være: specielle tilbud, kampagner, events og foredrag, som du skal informere
medlemmerne på dine hold om.
Ansøgning med foto og CV sendes til Ksenia Poulina på mail: kspo@fitnessdk.dk. Ansættelse: senest 1. februar
2017.
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler og vi ansætter, når vi finder den rette medarbejder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

