Personlig Tränare sökes till Friskvårdshuset, Träning
& Hälsa
Friskvårdshuset växer och söker dig som vill vara med i ett glatt och energiskt team. Tycker
du om att hjälpa andra inom ett område som du själv tycker är roligt? Brinner du för
friskvård och hälsa? Då kan du vara den Personliga Tränaren som vi söker!
Nu söker vi en Personlig Tränare med kostutbildning för att komplettera vårt PT-team. Du
ska ha en licens från EleikoEducation, SAFE Education, Sports Club Education, The
Academy eller liknande.
Vi söker dig som:
- Har drivkraften att inspirera kunder till en hälsosammare tillvaro.
- Kan erbjuda våra medlemmar säker, omväxlande och individuellt anpassad träning.
- Har ett stort intresse av försäljning då i din befattning ingår ansvarar för att skaffa
kunder.
- Har en professionell inställning till yrket och en god förmåga att sköta administrativa
uppgifter som rapporter och/eller journaler.
Meriterande är om du även är utbildad massör/massageterapeut eller har erfarenhet från
gruppträning, då det finns möjlighet att arbeta även med detta.
Vi erbjuder:
- Ett spännande och ansvarsfullt arbete där du har stor möjlighet att påverka.
- Support och coaching för at du på bästa sätt ska kunna genomföra ditt arbete.
- Tim- och bonusbaserad ersättning.
Formella krav:
- Du är utbildad Lic. Personlig Tränare.
- Du är en ansvarsfull och serviceinriktad person.
- Du har ett välutvecklat ordningssinne och tycker om dynamiska miljöer.
- Du har erfarenhet inom branschen
Personliga egenskaper:
Som PT har du en ytterst viktig funktion då du representerar företaget utåt. Som person
krävs initiativrikedom, stort kundfokus samt en positiv och professionell inställning. Du är
bra på att kommunicera och har god förmåga att hantera människor. Starka och långsiktiga
kundrelationer är din drivkraft. Du trivs med att arbeta självständigt mot tydliga
resultatmål i en föränderlig miljö med varierande arbetsuppgifter. Vi värdesätter
ovanstående kriterier högt men allra viktigast för att passa för tjänsten är en personlighet
som är glad, proaktiv och med en attityd att allt är möjligt. Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Oskarshamn
Omfattning: 50 %
Tjänstgöringsgrad: Timanställning
Lön: Enligt överenskommelser
Välkommen med din ansökan som skickas till leo@friskvardshuset.net
Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla kontakt@friskvardshuset.net så
hjälper någon i teamet dig.
OBS: Samtal från Rekryterings- annonseringsföretag och liknande undanbedes vänligen
men bestämt!

