VI SØGER MANAGER
TIL VORES CENTER I HOLSTEBRO
Deadline: 25. 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 manager får du fornøjelsen af at lede et fitnesscenter sammen med dygtige og engagerede kolleger og skabe et
sundere Danmark.
Du vil opleve en høj faglighed, et kæmpe engagement og et sammenhold der betyder, at vi som flok løfter endnu
tungere og endnu højere.
Du vil i samarbejde med Distriktschefen have ansvaret for den daglige drift af centret og du skal sørge for, at centret
og personalet er klar til salg og til at yde den bedste service overfor medlemmerne. Du vil indgå i de daglige opgaver,
rutiner, hold- og vagtplaner på lige villkår med dit personale.
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personaleansvar for alle centrets personalegrupper; receptionspersonale, instruktører, personlige trænere og
soigneringspersonale
udarbejdelse af vagt- og holdplaner
ansvar for overholdelse af salgs- og omkostningsbudgetter
kontrol og godkendelse af løn
bestilling af varer, lægge varer på lager og registrere leveringer i systemet m.m.
foretage lagerstyring og svindkontrol
sikre at centret altid fremstår salgsklart, rent, pænt og indbydende
sikre at helhedsindtrykket af centret altid lever op til fitness dk’s standarder herunder rengøring, turnusrunder og
on-the-floor coaching
sikre salg til medlemmer, opslag, information, udstilling af produkter, brochurer mv.
opdatere centrets Facebook side med informative og træningsrelaterede nyheder og informationer
altid at have et indgående kendskab til fitness dk’s produkter, varer til videresalg, kampagner, tillægsydelser,
tilbudsvarer m.v. samt sikre, at denne information bliver videreformidlet til alle personalegrupper
følge de til enhver tid angivne processer i forbindelse med driften af centret
sørge for oplæring af nye medarbejdere og sikre et højt serviceniveau og en kundeorienteret adfærd

DIG
Som person foretrækker du at arbejde målrettet og resultatorienteret i et struktureret miljø.
Vi forventer, at du har lyst til at vise vejen for andre ansatte og igennem synlig ledelse viser de gode eksempler. Du er
derfor naturligt indstillet på at indgå i alle praktiske opgaver i driften af et fitnesscenter, herunder selvfølgelig at sikre, at
kunden får den bedste træningsoplevelse hver gang.
Du motiveres af at have en dynamisk dag med mange forskellige opgaver og du kan lide at have ansvaret for hele
centret i samarbejde med Distriktschefen. Stillingen er fuldtid, 37 timer ugentlig med skiftende arbejdstider fordelt over
alle ugens dage. Vores åbningstider er indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 22.00.

VI TILBYDER
Et udviklende job i en stilling med salg af et af branchens absolutte high end produkter og en enestående
mulighed for at kombinere dine evner som leder med dine evner som frontløber for suveræn service og salg.
Du bliver ansat i en virksomhed med lav gennemsnitsalder, som udvikler sig hastigt, altid har fokus på kvalitet og
hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning med foto og CV sendes på mail til Distriktschef Jesper Lyngsøe på mail jely@fitnessdk.dk, hvortil
eventuelle spørgsmål omkring stillingen også kan rettes.
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler og vi ansætter når vi har fundet den rette medarbejder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

