
 

Wij zijn op zoek naar: 

Medewerker fitness en bewegen / Instructeur Fitness (12-18 uur per week) 

 
Fit Academie Bokkeduinen is een multifunctionele sportaccommodatie in Amersfoort waar onderwijs in 
bedrijf wordt aangeboden. Naast de particuliere stroming in ons pand, leveren wij een actieve bijdrage 
aan het opleidingsproces van de studenten van Sportacademie Amersfoort.  
 
De Medewerker Fitness en Bewegen draagt zorg voor het verlenen van service aan gasten in het 
fitnesscentrum. Je bent verantwoordelijk voor zowel individuele begeleiding als het verzorgen van 
verschillende groepslessen. Ook het creëren en bewaken van een prettig sportklimaat voor onze leden en 
gebruikers, ben jij een belangrijke factor. Je bent een graag geziene gastheer/gastvrouw en levert een 
bijdrage aan het werven van nieuwe leden en samenwerkende partners, behouden van huidige leden en 
ontwikkelen van (vernieuwende) specifieke lessen en/of programma’s.  
Daarnaast houdt de medewerker fitness en bewegen zich bezig met het opleiden en ontwikkelen van de 
aanwezige studenten. 

Functie-eisen 

➢ MBO niveau 4 werk- en denkniveau  
*b.v. CIOS of vergelijkbaar; 
*Fitness trainer A en B of vergelijkbaar. 

➢ Minimaal 3 jaar werkervaring in de fitness branche; 
➢ Groepsles/lesgeef ervaring; 
➢ Kennis van lesgeven op muziek en het kunnen tellen op muziek is een pre. 

 
Gevraagde competenties 

➢ 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 (via CAO Horeca) wordt bepaald op basis van ervaring. 
 
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. 

 
Solliciteren? 

Stuur je motivatie en CV naar Jelle Mulder (Coördinator Fitness) Jmulder@fitacademie.nl. 
 
Meer weten over ons bedrijf? Kijk dan op www.fitacademie.nl  
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