
Fitnesstrainer 5-15 uur/p.w. 
 
Ben jij een allround fitnessinstructeur die dolgraag wil werken bij een organisatie waar je persoonlijke 
coaching krijgt, elke dag groeit en tevens met een big smile naar je werk gaat? Voor onze 040FIT-vestiging 
in Veghel zoeken wij een allround fitnessinstructeur. Als fitnesstrainer stimuleer je onze leden het beste 
uit zichzelf te halen tijdens hun sportmoment. Daarnaast train je met klanten, geef je introductielessen, 
maak je persoonlijke trainingsschema’s en werk je mee in de frontoffice. De uren komen we in overleg 
overeen. Omdat sporten uiteraard ook in de avonden en in de weekenden plaatsvindt, is enige flexibiliteit 
gewenst. Heb je de ambitie om door te groeien in je rol en ben je klaar voor the next step in jouw carrière? 
Dan komen we graag met jou in contact! 
 
De functie “Allround fitnessinstructeur” 
• Je motiveert, corrigeert én stimuleert onze leden tijdens hun trainingen bij onze sportschool 
• Je traint met de klanten in de vrije fitness op reguliere & functionele apparaten en op de eGYM 
• Je ziet toe op naleving van de huisregels, veiligheid, netheid en goede orde in de fitnesszaal 
• Je geeft introductielessen 
• Je maakt persoonlijke trainingsschema’s met behulp van een trainingsprogramma 
• Als frontoffice ben je verantwoordelijk voor uitleg en verkoop van abonnementen 
• Je bent medeverantwoordelijk voor een goed bedrijfsresultaat 
 
Wie 
Je beschikt over: 
• Ruime kennis van fitness en trainingsleer en je bent in het bezit van een fitnesstrainer A diploma (of 
opleiding aan het afronden) 
• Een flexibele instelling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Een aanstekelijke motivatie, waardoor onze leden het beste uit zichzelf weten te halen 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Een natuurlijk overwicht, waardoor anderen graag naar je luisteren en snel iets van je aannemen 
 
Wat 
Wij bieden jou als fitnessinstructeur binnen 040FIT in ieder geval: 
• Een leuke baan bij een jonge, sportieve organisatie 
• Een héél gezellig team 
• Een open bedrijfscultuur, waar iedereen gelijk is 
• Groeimogelijkheden binnen de branche en op persoonlijk vlak 
• Gratis deelnemen aan bedrijfsfitness 
• Een marktconform salaris 
 
Waar:  
040FIT staat voor “Everybody fit” maken. Hoe? We bieden hiervoor verschillende concepten, waardoor de 
alledaagse sporter de keuze heeft uit fitness, (live)groepslessen en doelgericht trainen. In combinatie met 
persoonlijke begeleiding en coaching op maat! Bij 040FIT staat de klant centraal en we willen dé plek zijn 
waar iedereen in zijn vrije tijd graag naartoe gaat. Met een uitnodigende koffiecorner om voor of na het 
sporten heerlijk te vertoeven, goed opgeleid personeel, ruime openingstijden en professionele apparatuur. 
Daarnaast bieden we in Veghel óók het eGYM programma. Een compleet geautomatiseerd fitnesscircuit 
waarbij resultaat gegarandeerd is. 
 
 
Ben jij geïnteresseerd, mail dan zo snel mogelijk naar info@040fit.nl  
Stuur daarbij meteen je CV met foto mee en een motivatiebrief. 
 
Sportieve groeten, Team 040FIT  


