
 

     Vacature: 
   Operationeel Medewerker/Fitnessinstructeur m/v (4 tot 24 uur) 

Wie zijn wij? 
BodyFitHaren is een modern, luxueus, fitnessclub in het HighEnd segment! Wij onderscheiden ons 
door onze 4 pijlers: 1. Gastvrijheid, 2. Begeleiding, 3. Gebouw & Inrichting en 4. Locatie.  Bij 
BodyFitHaren is iedereen welkom en iedereen moet zich ook welkom voelen. Wij bieden gratis 
Personal Coaching en begeleiden onze klanten van a tot z. Ons gebouw is op een fantastische lo-
catie gevestigd en heeft een luxe, moderne, rustige  en open uitstraling. Bij de ontwikkelingen 
tijdens het ontwerp/bouwproces zijn de volgende steekwoorden een leidraad geweest: huiselijk, 
natuurlijk, openheid & welness. 

Doel van de functie 
Als Operationeel medewerker/Fitnessinstructeur is het jouw 1ste verantwoordelijkheid om het de 
klanten naar hun zin te maken. Uiteraard  door iedereen de juiste begeleiding te bieden maar ook 
door een goede sfeer te creëren en soms een luisterend oor te bieden. Naast verantwoordelijk-
heid voor klanten vervullen onze medewerkers ook een rol in het draaiende houden van de club 
met oog voor detail! 

Wat ga je doen? 
1.  Klantbegeleiding: het verwelkomen van -en klaar staan voor klanten. 
2. Fitnessbegeleiding: optreden als "Personal Coach” Trainingsschema's opstellen, begeleiden, 
 motiveren, enthausiastmeren, adviseren over training en leefstijl, etc. 
3. Groepsbegeleiding: het geven van Circuit en Bootcamp trainingen. Mocht je ook andere  
 lessen kunnen verzorgen is dat mooi meegenomen.  
4. Administratieve werkzaamheden: onder andere inschrijvingen, uitschrijvingen, beant- 
 woorden van mails, controles, etc. 
5. Barwerkzaamheden: optreden als “gastheer/vrouw" in ons bar/lounge gedeelte.  
6. Schoonmaakwerkzaamheden: wij hebben een schoonmaker in dienst, maar daarnaast heb-
 ben ook de medewerkers een rol in het schoonhouden van de diverse ruimtes.   
7. Opstart –en afsluitwerkzaamheden: het openen en afsluiten van de club, zorgen dat   
 alles kan beginnen en netjes wordt afgesloten. 

Wat vragen wij? 
• Opleidingseis: minimaal mbo, fitness A 
• Ervaring in deze branche  
• Beschikbaarheid in het weekend is een pré! 
• Communicatief vaardig  
• In staat om (simpele) groepstrainingen te verzorgen.  
• Professionaliteit, verantwoordelijkheid en collegialiteit. 
• Oog voor detail, netheid en ordelijkheid. 

  
Wat bieden wij? 
BodyFitHaren is een gezellige, platte organisatie. Door een goede werksfeer te cultiveren probe-
ren wij de werkdruk laag te houden. Eigen inbreng en ideeën worden heel erg gewaardeerd, mits 
constructief. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het goed laten lopen van de club. Ook in het 
salaris is dit terug te zien: naast groei op basis van ervaring groeit het salaris van de medewerkers 
ook als het ledenaantal groeit. Daar bovenop betaalt BodyFitHaren reiskostenvergoeding. Door ons 
AllIn loonprincipe zijn wij heel flexibel en hebben wij geen strenge regels rondom bijvoorbeeld 
het aantal vakantiedagen.  

Interesse in deze uitdagende functie? 
Mail je motivatie en CV naar info@bodyfitharen.nl
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