Functiebeschrijving
All-round Membership Consultant (AMC)
Leidinggevende: Studio Manager
Doel van de functie:

Als Allround Membership consultant ben je verantwoordelijk voor het behalen van
meerdere doelstellingen i.v.m. het feit dat je alle voortkomende werkzaamheden
verricht die nodig zijn binnen de studio: kort samengevat zijn de primaire doelstellingen:
a. Het inschrijven van zoveel mogelijk nieuwe leden
b. Het maximaliseren van de kwaliteit en serviceniveau van de aangeboden producten en diensten met als doel ledenbehoud.
c. Het verhogen en behouden van de ledentevredenheid met als doel ledenbehoud.

Korte beschrijving van de functie:

Als Allround Membership consultant verricht je alle werkzaamheden die voorkomen
binnen de fitnessclub. Je Bent inzetbaar voor sales en receptie. Je primaire taak
is het binnenhalen van zoveel mogelijk nieuwe clubleden. Verder verricht je overige
opruim- en schoonmaakwerkzaamheden binnen de club en ben je aanspreekpunt
voor de clubleden.

Werkomgeving:

Als Allround Membership consultant ben je werkzaam op één van de vestigingen
van Switch-thegym en het grootste gedeelte van de tijd aanwezig in de studio. Om
zoveel mogelijk leden in te schrijven en prospect te genereren ben je zo nu en dan
ook op locatie en/of bij andere evenementen om daar nieuwe leden te werven.

Persoonlijk profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent commercieel ingesteld en bewezen succesvol te zijn in verkopen.
Je bent breed georiënteerd en flexibel inzetbaar.
Je beschikt over aanpassingsvermogen en bent stressbestendig.
Je bent goed in staat prioriteiten te stellen en je beschikt over goede
communicatieve en contactuelevaardigheden.
Je hebt affiniteit met fitnessbranche en bij voorkeur ervaring als Personal
trainer/ Groepstrainer
Je hebt een hoog professioneel niveau en bent eerlijk en integer.
Je bent een ambitieuze medewerker en beschikt over sterke
organisatorische vaardigheden en bent cijfermatig ingesteld. Dit doe je aan
de hand van de maandelijkse en jaarlijkse vooraf gestelde salestargets
Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden en kennis
van computerprogramma’s.

Solliciteer:

Geef je carrière een boost en laat ons weten waarom je een sterke aanwinst bent
voor ons team. Stuur je CV en een motivatiebrief naar jobs@switchthegym.nl. Weet
jij ons te overtuigen, dan nodigen we je graag uit om de functie van allround membership consultant verder te bespreken.

