
 

 
Welke 040FIT vestiging? 
040FIT Asten 
 
Hoeveel uur? 
5-10 uur per week 
 
Functie 
Interieurverzorg(st)er. Klik hier voor de video. 
 
Vacature omschrijving  
Word jij blij van het creëren van een schone omgeving voor je collega’s en klanten? Ontvang je 
daarnaast graag mensen en vind je het fijn ze een warm welkom te geven? Ben je tevens niet vies 
(héél handig in deze functie) van het uitwerken van diverse administratietaken? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! We komen graag met jou in contact. 

In deze rol draag je zorg voor een schoon interieur, ben je het aanspreekpunt tijdens de opening van 
de club voor onze klanten en ben je verantwoordelijk voor eenvoudige computertaken. Ben jij van 
maandag tot en met vrijdag in de ochtend beschikbaar? Kom dan bij ons werken! Je komt terecht bij 
een jonge, sportieve organisatie waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat, een open 
bedrijfscultuur heerst en iedereen gelijk is. Het gezellige team en marktconforme salaris zijn mooi 
meegenomen! Daarnaast staan we altijd open voor groeimogelijkheden en bieden we diverse 
interne opleidingen. 

 

Wat je sowieso krijgt van 040FIT:  
✅ Een maandelijkse storting op je bankrekening waar je blij van wordt  
✅ Vakantiegeld 
✅ Eventueel reiskostenvergoeding 
✅ Voldoende vakantiedagen, af en toe ontspannen is nodig  
✅ Een gedegen inwerktraject, jij bent maximaal voorbereid  
✅ Interne en externe trainingen & opleidingen 
✅ Gezellige en legendarische uitjes 
✅ Een mooi 040FIT-tenue die je met trots draagt  
 
Onze missie & visie 
040FIT staat voor ‘Everybody Fit’. 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 nagenoeg bij alle 040FIT vestiging het revolutionaire 
Fit in 30 minuten met EGYM-programma aan. Een compleet geautomatiseerd fitnesscircuit waarbij 
resultaat gegarandeerd is. 

https://www.youtube.com/watch?v=jY_3uxWl2Fw
http://
https://www.youtube.com/watch?v=jY_3uxWl2Fw

