Over Bewegingscentrum Leeuwarden
Bewegen op jouw manier, jouw niveau, in een omgeving waar jij je op je gemak voelt. Een leven lang bewegen op
een manier die bij jou past. Een bruisende en motiverende organisatie met moderne faciliteiten en kennis rondom
bewegen, gezondheid en lifestyle. Bewegingscentrum Leeuwarden is een NL Actief Preventiecentrum en richt zich
op allerlei doelgroepen. Aandacht, veiligheid en respect, dat zijn onze kernwaarden. Professioneel, enthousiast en
goed opgeleid, dat is wat we willen uitstralen.

VACATURE ALLROUND INSTRUCTEUR (M/V)
Krijg jij mensen snel enthousiast, ben je in het bezit van de juiste (instructie) diploma’s en woon je in de buurt van
Leeuwarden? Dan willen we jou graag ontmoeten en leren kennen, want wij zijn in verband met uitbreiding van het
aanbod per direct op zoek naar een allround (fitness)instructeur (m/v). Zit je daarnaast boordevol energie, ben je
creatief en flexibel, dan is het duidelijk: jij hoort in ons team en dan willen wij jou graag de kans geven binnen ons
bedrijf te knallen!
Wat bieden we?
 Fulltime baan met allround werkzaamheden (instructie, begeleiding specifieke doelgroepen, personal training,
front office werkzaamheden)
 Scholing om je kennis uit te breiden en jezelf te ontwikkelen
 Doorgroei mogelijkheid naar Personal Trainer
 Mee groeien in een jong en dynamisch bedrijf, in een gezellige, informele en dynamische werksfeer
Wat verwachten we van jou?
 Je bent leergierig, enthousiast en straalt plezier uit
 Je bent flexibel inzetbaar, minimaal twee avonden per week beschikbaar
 Je bent in het bezit van een Fitnesstrainer A diploma, een Fitnesstrainer B diploma is een pré
 Je hebt een passie voor health, fitness & bewegen
 Je bent betrokken & zelfstandig
 Je geeft graag zelf het goede voorbeeld & je werkt plezierig samen in een team
 Je bent een doorzetter & creatieveling
 Je beheerst de Engelse taal in woord & geschrift

Ben je enthousiast over deze vacature?
Stuur dan een email met jouw cv en/of een korte pitch & foto naar Feiko Broersma
(feiko@bewegingscentrumleeuwarden.nl)
Er wordt zorgvuldig omgegaan met je persoonlijke gegevens en de gegevens die je verstrekt in het kader van je
sollicitatie. Voor een volledige uitwerking van ons privacy reglement kun je terecht op onze website:
https://www.bewegingscentrumleeuwarden.nl/privacyverklaring/

