
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fitnesstrainer & medewerker 

(16 tot 40 uur per week). 

We vinden een persoonlijke benadering en contact met onze klanten erg belangrijk. Daarom 

zijn we op zoek naar iemand met een open houding en uitstraling en iemand die het leuk vindt 

onze klanten aan te spreken zowel bij binnenkomst als tijdens de training. Je kunt de klanten 

goed begeleiden tijdens de evaluatiegesprekken die we regelmatig met de klanten inplannen.  

We vinden goede begeleiding erg belangrijk, daarom dien je over de juiste vakkennis te 

beschikken. Naast het begeleiden van individuele klanten, onder andere door het uitleggen 

van trainingsschema’s en het geven van personal training, geef je ook groepslessen. De 

groepslessen die we hebben zijn onder andere Spinning, Power Hour, Boksfit, Bootcamp, 

FunCtion, Jeugd- en Seniorenfitness en Core Training. Naast de bestaande lessen is er 

uiteraard ook ruimte voor vernieuwing! 

We zoeken iemand die ook graag een puzzel oplost, logisch nadenkt en ons helpt bij het 

verwerken van de administratie. Je werkt nauwkeurig en bent zelfstandig, maar je weet ook 

wanneer je vragen moet stellen. Naast bovengenoemde is het voor jou ook geen probleem om 

een koffie, thee of cappuccino te serveren. 

Ben je enthousiast geworden? Lees hieronder door of de functie bij je past en solliciteer zo 

snel mogelijk!  

Taken: 

- Fitnesstrainer: individuele trainingen en groepslessen. 

- Onderhouden van contacten met en begeleiden van de klanten 

- Horeca taken 

- Organiseren evenementen 

- Administratieve taken 

- Schoonmaakwerkzaamheden 

- Bijdragen voor het behoud van de huidige leden  

Functie eisen: 

- Service gericht, sociaal vaardig, proactief, enthousiast, zelfstandig en commercieel 

ingesteld. 

- Bereidheid om veel te leren en jezelf te ontwikkelen. 

- Fitness trainer A, Fitness trainer 1 en 2, CIOS, ALO 

- Goede computervaardigheden, waaronder kennis van Word, Excel, Outlook. 

- Vloeiend Nederlands en Engels. 

- Minimaal 16 uur per week beschikbaar, zowel ochtend- als avonduren. 

- Bereidheid om in te vallen bij vrije dagen collega’s of ziekte.  

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Stuur dan een mail naar mick@fulloflife.nl. 


