Vacature Fitness Coach
Wie zijn wij
Fysioboz is een fysiotherapiepraktijk & beweegcentrum in Bergen op Zoom. Al tientallen
jaren helpen we mensen met kwalitatieve zorg op 4 locaties verspreid over de stad.
We hebben nu het label Fitboz opgericht om mensen te gaan begeleiden naar een gezondere
leefstijl met behulp van een op de persoon aangepast beweegprogramma en lifestyle coaching.
Hiervoor plaatsen we binnenkort de revolutionaire EGYM cirkel en EGYM fitness hub op onze
locatie “De Vijverberg”. De EGYM cirkel zijn 8 volautomatische trainingstoestellen die middels
slimme software de klanten ondersteunen bij het behalen van gezondheidsdoelen. Klanten trainen
met het juiste programma dat past bij hun doel en met het juiste gewicht. EGYM is onderdeel van de
totale begeleiding.
Anders dan bij een regulier fitnesscentrum begeleiden we Fitboz-klanten met persoonlijke aandacht,
zodat ze gemotiveerd worden om regelmatig te bewegen, zodat ze Fit worden, Fit zijn en Fit blijven.
Voor dit traject zoeken we jou !
Wij zoeken een enthousiaste, sportieve, ondernemende en ambitieuze Fitness Coach met
commerciële vaardigheden die onze klanten in kleine groepen gaat begeleiden. Het leuke aan
deze job is dat je samen met je collega trainers inspraak hebt in het uitwerken van onze
beweegprogramma’s en het opzetten en ontwikkelen van de beweegprogramma’s. Waar nodig,
overleg je met de fysiotherapeuten en je draagt zorg voor de kwaliteit van begeleiding. We zoeken
een flexibele teamspeler met veel energie en een positieve instelling. Een sportspecialist met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel waarbij álle klanten even belangrijk zijn. Het is een pré als je in het
bezit bent van het certificaat Beweegkuur- instructeur of bent opgeleid als Leefstijlcoach.
We willen graag dat je in december instroomt om dan met ons kernteam de laatste voorbereidingen
rond te krijgen, zodat Fitboz in januari 2022 van start kan gaan.
Ben jij?
● enthousiast
● in bezit van minimaal diploma MBO Sport & Bewegen niveau 4
● iemand die van uitdagingen houdt
● een ervaren Fitness Coach
● 10-25 uur per week beschikbaar
● ondernemend
● een winnaar
● een persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
● collegiaal, flexibel en een teamplayer
● een doorzetter
Dan mag je dit van ons verwachten:
● een marktconform salaris.
● een super leuk team om in te werken
● een moderne en sfeervolle werkplek in Bergen op Zoom
● ruimte voor ontwikkeling en opleiding
Ga jij bijdragen aan het succes van Fitboz?
Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 15 november 2021 naar Fysioboz/Fitboz
t.a.v. H.J.A. van Lakwijk en/of L.Tolsma.
(l.tolsma@fysioboz.nl en/of h.vanlakwijk@fysioboz.nl)
Voor vragen over deze vacature kun je je eveneens richten tot bovenstaande personen.
Fysioboz/Fitboz Locatie “De Vijverberg”, Ericalaan 14, 4621 EG Bergen op Zoom

