
Groepslesinstructeur bij de leukste sportschool van Brabant (uren in overleg) 
 
Geef jij heel graag groepslessen? Knalt jouw enthousiasme door de speakers? En weet jij sporters te 
stimuleren om tijdens de les nét dat extra beetje gas te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou! 040FIT 
Nederweert zoekt een groepslesinstructeur.  
 
De functie groepslesinstructeur 
• Je motiveert, corrigeert én stimuleert onze leden tijdens hun groepslessen bij onze sportschool 
• Je ziet toe op naleving van de huisregels, veiligheid, netheid en goede orde in de groepsleszaal 
• Je past je les indien nodig aan op het niveau van de groepen 
• Je geeft diverse freestyle- en/of gestandaardiseerde groepslessen, zoals BodyShape, XCORE, Power en 
YOGA 
• Een combinatie met werken als fitnessinstructeur is ook een optie. 
 
Wie ben jij? 
• Je hebt ruime kennis van fitness, trainingsleer en groepslessen 
• Je bent in het bezit van een groepslesgerelateerd diploma, je bent een opleiding aan het afronden of je 
hebt ruime ervaring in het geven van groepslessen 
• Jouw instelling is flexibel en je verantwoordelijkheidsgevoel is groot 
• Je hebt een aanstekelijke motivatie, waardoor onze leden het beste uit zichzelf weten te halen 
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 
 
Wat bieden we jou? 
• 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 door training van onze interne Mental 
Coach 
• Gratis deelnemen aan bedrijfsfitness 
• Een marktconform salaris, de uren komen we in overleg overeen (flexibiliteit met avond- en 
weekenduren is gewenst) 
 
Over 040FIT Nederweert 
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 bar om voor of na het sporten 
heerlijk te vertoeven, goed opgeleid personeel, ruime openingstijden en professionele apparatuur. 
Daarnaast bieden we bij 040FIT óók het eGYM programma. Een compleet geautomatiseerd fitnesscircuit 
waarbij resultaat gegarandeerd is. 
 
Waarom wil je bij 040FIT werken? 
Wil je dolgraag bij een organisatie werken waar je persoonlijke coaching krijgt? Waar je elke dag groeit en 
keer op keer met een big smile naar je werk gaat? Dan wil je bij 040FIT werken!  
 
Solliciteren? 
Ben jij geïnteresseerd, mail dan zo snel mogelijk naar inf0@040fit.nl, t.a.v. Remco Reesink.  
Stuur daarbij meteen je CV met foto mee en een motivatiebrief. 
 
Sportieve groeten, Team 040FIT 


