RESPIRO sport- en gezondheidscentrum zoekt:
Fitnessmedewerker m/v
De functie:
Als fitnessinstructeur is klanten begeleiden je eerste taak. Je zorgt voor sportbegeleiding, voert
testen uit en maakt trainingsschema’s. Je geeft steeds accurate informatie over een gezonde
levensstijl.
Je bent steeds up-to date en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen je werkgebied. Je zorgt
voor een prettige werkverhouding, zowel met de klant als met je collega’s. Je zorgt voor een
energieke omgeving met een goede en kwalitatieve service, waarbij de leden zich betrokken voelen,
en tevreden zijn als ze in Respiro vertoeven.
Daarnaast ben je als receptiemedewerker en sportadviseur de eerste indruk van ons sportcentrum.
Je verwelkomt de klanten, je behandelt binnenkomende telefoongesprekken, je geeft sportadvies en
zorgt voor de inschrijvingen van nieuwe klanten. Je doet tevens de na-verkoop en retentie. Je
bedient ook de klanten in de lounge. Je zorgt er steeds voor dat service en klantvriendelijkheid hoog
in het vaandel staan.

De functie-eisen:
Je hebt je opleiding LO, met als specialisatie fitnessbegeleiding afgerond. Ervaring in
fitnessbegeleiding is gewenst.
Je bent representatief, klantgericht, sociaal en contactvaardig. Je straalt een zekere maturiteit uit.
Je hebt een sterke commerciële drive, bent ondernemend en werkt resultaatgericht.
Je bent zeer taalvaardig en vlot in telefonische communicatie (ook in Frans en Engels).
Je kan vlot werken met Office (exel-word-ppt-outlook-…).
Je bent stressbestendig en flexibel. Je houdt van orde en stiptheid.
Affiniteit met sport is een vereiste en natuurlijk beschik je over een prima lichamelijke conditie. Je
bent flexibel in je werkuren en weekend- en avondwerk schrikt je niet af.

Wij bieden:
We bieden je een vast contract van 38 uren/week, in een afwisselde job met
doorgroeimogelijkheden.
We voorzien een degelijke interne opleiding.

Solliciteren:
Ben jij de persoon die we zoeken en wil je graag werken in een moderne en dynamische omgeving?
Stuur ons je motivatie met pasfoto en cv.

Adresgegevens:
RESPIRO Sport- en gezondheidscentrum
t.a.v. Erik Gijbels Aarschotsesteenweg 33
3110 Rotselaar
erik@respiro.be

