Functiebeschrijving
Personal trainer (ZZP of loondienst)
Leidinggevende: Studio Manager
Doel van de functie:

De leden motiveren en coachen tijdens de lessen, te inspireren en stimuleren,
zodat de leden de persoonlijke gestelde doelstelling kunnen behalen. Op een manier waarbij beleving en positieve experience de standaard is. Tevens probeert de
Personal trainer een bijdrage te leveren aan het “sportplezier” van de clubleden met
als doel ledenbehoud.

Kortom valt de functie uiteen in de volgende doelstellingen:
1. Het introduceren en trainen van nieuwe en bestaande leden.
2. Het motiveren en coachen van alle deelnemers tijden de lessen.
3. Een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van je lessen realiseren.
4. De leden de juiste beleving en sfeer van Switch laten ervaren.

Korte beschrijving van de functie:

Als Personal trainer motiveer, begeleid en coach je op een enthousiaste en vakkundige wijze de leden tijdens de deelname aan de lessen. Je probeert daarnaast de
maximale bezettingsgraad tijdens de lessen te bereiken.

Werkomgeving:

Je werkt samen met alle teamleden binnen de studio. Je bent zelfstandig werkzaam
in de zaal en legt verantwoording af aan de Studio Manager m.b.t. de bettingsgraad
van je lessen.

Persoonlijk profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gediplomeerd (groeps) fitnessinstructeur en/of personal trainer.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het geven van (groeps) training.
Je bent commercieel ingesteld.
Je bent een motivator en haalt het beste bij mensen naar boven.
Je beschikt over een sterke motivatie en goede communicatieve
vaardigheden.
Je bent flexibel inzetbaar en toont initiatief.
Je probeert dagelijkse een zo hoog mogelijke bezettingsgraad
tijdens je lessen te realiseren.

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 Personal Trainer
verder te bespreken.

