
 

 

 

 

Vacature – Instructeur Fitness 24 uur 

De Instructeur Fitness is verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele taken op de 

fitness afdeling. Hij of zij levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en verbetering 

van de leerdoelen van de fitness stagiaires en begeleidt de fitness oproepkrachten tijdens 

zijn/haar shifts. Ook is de Instructeur Fitness verantwoordelijk voor de operationele aansturing 

van de praktijkuren van de studenten in opleiding. 

 

Fit Academie Bokkeduinen is een multifunctionele sportaccommodatie waar ook onderwijs in 

bedrijf wordt aangeboden aan studenten van Sportacademie Amersfoort. Studenten leren door 

middel van echte klantervaringen en worden opgeleid tot volwaardig professional. 

Ons fitnesscentrum kent ca. 1200 fitnessleden, ruim 40 groepslessen en ruime openingstijden, 

Daarnaast heeft het een aerobicszaal, een dojo en een bijbehorende outdoor faciliteit. Wij 

hanteren als uitgangspunt voor de studenten “lerend werken en werkend leren”. 

 

Functie-eisen 

• MBO niveau 4 werk- en denkniveau 

*b.v. CIOS of vergelijkbaar; 

*Fitness trainer A en B of vergelijkbaar. 

• Ruime werkervaring in de fitness branche, zowel op vakinhoudelijk als didactisch gebied; 

• Groepsles/lesgeef ervaring; 

 

Gevraagde competenties 

• Flexibele inzetbaarheid; 

• Coachen / instrueren; 

• Entertainer; 

• Aanpakker / innovatiegericht; 

• Trendgericht. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Fit Academie Bokkeduinen biedt jou een interessante, afwisselende baan binnen een 

professionele organisatie. Het betreft een tijdelijke dienstverband en bij goed functioneren 

mogelijkheden tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Het salaris wordt bepaald op basis van ervaring en is branche gerelateerd. 

 

Aanvullende voorwaarden 

Als je bij Fit Academie Bokkeduinen werkt ,dan maak je deel uit van een dynamische en 

ondernemende organisatie. Als medewerker lever je direct een bijdrage aan ons sportcomplex. Je 

krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng. Wij vinden het belangrijk 

dat je je tijdens jouw verblijf binnen ons team je ook persoonlijk blijft ontwikkelen. 

Ook krijg je een gratis sportpas voor fitness, groepslessen en squash voor jouzelf en partner. 

 

Solliciteren? 

Stuur je motivatie en CV naar info@fitacademie.nl. 

Meer weten over ons bedrijf? Kijk dan op www.fitacademie.nl 
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