
 

 
 

  
 
 

Word jij onze nieuwe collega?  

VOOR SPORTOASE ELSHOUT IN BRASSCHAAT,  
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR: 

FITNESSCOACH (met kennis van groepslessen – 30u) 

 
Sportoase Elshout biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!  
Zwembadencomplex met een sportbad, spectaculaire glijbaan, uitgebreide wellness, groepslessen, fitness, …   
 
Functieomschrijving 

• Zorgen voor een goed verloop en dagelijkse werking van de fitness en de activiteiten 

• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie voor de groepslessen en je geeft zelf ook groepslessen 

• Beheer en onderhoud van de fitnessruimte en het -materiaal 

• Toezicht op een veilig verloop van activiteiten en het bewaken van orde en netheid 

• Ontvangen en informeren van bezoekers op een correcte en klantvriendelijke manier 

• Begeleiden en ondersteunen van bezoekers 
 
Jouw profiel 

• Je behaalde minimum een bachelor diploma in de sport- of recreatiesector / kine of je bent gelijkwaardig 
door ervaring 

• Je bent op de hoogte van de nieuwste trends in de fitnesswereld 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de begeleiding van fitnessleden 

• Ervaring in- en kennis van verschillende groepslessen 

• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld 

• Je voelt aan wat de behoefte is van de klant en wat zij willen horen 

• Jouw troeven zijn stiptheid en flexibiliteit. 

• Je houdt ervan om samen met je collega’s te streven naar een nette werkomgeving 

• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem 

• Je bent vlot Nederlandstalig 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een goede verloning met extra legale voordelen en een stipte uitbetaling van je loon 

• Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein 

• Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s 

• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst 
 
 
 

 

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar  
jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier 
op onze website.  
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