VI SØGER PERSONLIG TRÆNER TIL HJØRRING
Deadline: 28. februar 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 personlig træner 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.
VI FORVENTER
•
•
•
•
•
•

at du har en anerkendt personlig træner uddannelse eller tilsvarende
at du har lyst, evne og energi til at opbygge din egen kundeportefølje
at du kan lide at skabe synlige resultater – både for medlemmer, fitness dk og dig selv
at du kan motivere, inspirere og levere kompetent og faglig korrekt træning på individuelt niveau
at du træner selv og at du hele tiden udvikler dig inden for træning
at du giver medlemmerne de bedste træningsoplevelser – hver gang

DU KAN GLÆDE DIG TIL
•
•
•
•
•
•
•

at blive en del af et højt kvalificeret personlig træner-team som sælger et af branchens absolutte high end produkter
løbende interne kurser og træningsinspiration
workshops i coaching og salg
adgang til en stor kundebase
frihed til at præge din egen succes
en dynamisk arbejdsplads, fyldt med ildsjæle, som lægger vægt på holdånd og begejstring
en virksomhed, hvor god service er omdrejningspunktet og som er fyldt med arbejdsglæde og engagerede kollegaer

Vi forventer, at du tager del i den generelle drift af centret og holder dig velinformeret om centrets tilbud, kampagner, events
og foredrag, således at du er parat til at give både dine egne kunder og andre medlemmer den bedste service, når du er på
gulvet i centret.

Arbejdstiden kan forventes placeret både morgen, eftermiddag/aften samt i weekender.
Ansøgning med foto og CV sendes til Personlig træner ansvarlig Lars Mølvad på mail: laje@fitnessdk.dk.
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler og du skal til en audition, hvor du godkendes som personlig træner. Vi
ansætter, når vi finder den rette medarbejder.

Vi glæder os til at høre fra dig!

