
  

 
 

  
 
 

 

 

Breng jij samen met ons heel Antwerpen in 
beweging?   

VOOR ONZE NIEUWE VESTIGING SPORTOASE GROOT SCHIJN IN ANTWERPEN 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

FITNESSMEDEWERKER ( deeltijds ) 
 Sportoase Groot Schijn is door zijn ongezien en breed aanbod aan bewegings- en recreatiemogelijkheden een 
prachtig gezondheidsparadijs waar plezier, gezonde voeding, beweging en ontspanning hand in hand gaan.  
Het gebouw dat over een groot zwemgedeelte, een Healthclub met fitnessruimte en 2 ijsbanen beschikt is het 
sportieve hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale noden maar is dankzij haar breed aanbod ook 
ver buiten Antwerpen uniek. 
 
Functieomschrijving 

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

• 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 of je bent gelijkwaardig door 
ervaring 

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

• Je hebt bij voorkeur ervaring met lesgeven en begeleiding van fitnessleden 

• 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 tal van extra voordelen 

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

• Een dynamische werkomgeving 

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

• Een baan in een bedrijf dat maximaal een duurzaam beleid nastreeft. 

• Een baan waarin je meewerkt aan een gezondere samenleving voor iedereen. 


