Fitness-instruktør til Erritsø Idrætscenter.
Bemærk: Fuldtidsstilling, 37 timer pr. uge.
Den selvejende institution Erritsø Idrætscenter (EIC), Krogsagervej 40,
7000 Fredericia søger pr. 1. april 2019 eller tidligere, en veluddannet og
erfaren medarbejder, med primær funktion i vores populære fitnesscenter.
For yderligere information om EIC, henvises til vores hjemmeside www.eic.dk
Hvem er du?
Du brænder for fitness! Vi forventer, at du har god energi, og virkelig udstråler glæde ved fysisk
aktivitet.
I EIC er vi kendt for at skabe en kultur der favner alle, og giver plads til forskellighed. Du skal derfor
se vigtigheden i at tage godt imod alle kunder/medlemmer, og motivere med din glade og professionelle vejledning omkring træning.
Du har lyst til at prøve nye udfordringer i en til tider travl hverdag.
Du er fortrolig med at bruge IT og er indstillet på at holde Centeret rent/ryddeligt.
Som fitnessinstruktør arbejder du ofte meget selvstændigt, så det skal du være god til.
Men det er også vigtigt du er en god teamplayer, der kan samarbejde godt, loyalt og humørfyldt
med stedets øvrige 6 fastansatte og ca. 45 timelønnede.
Din baggrund.
Du er uddannet fitnessinstruktør/personlig træner, fysioterapeut eller har anden relevant kompetence, inden for anatomi, fysiologi, træning og også gerne kostvejledning.
Du skal have god erfaring som udøver og træner.
Arbejdsopgaver:
• Holdinstruktør.
• Individuel programlægning til medlemmerne.
• Instruktion og vejledning i brug af træningsmaskiner og træning.
• Være med til at arrangere, samt indgå i, særlige projekter/bootcamps/events m.m.
• Være med til at udvikle markedsorienterede medlemskaber og aktiviteter, med det formål at
fastholde og øge kundeskaren i hele EIC.
• Deltage i dagligt forefaldne opgaver i hele EIC.
Ansættelsesvilkår: Fastansættelse. Tre måneders prøvetid.
Arbejdstid: Fuld tid. Tjeneste såvel i dag- som aftentimer, og i sjældne tilfælde weekends, må påregnes.
Tiltrædelse: Senest 1. april 2019.
Kontaktperson: Centerleder Kim Borg.
Telefon: 75 94 22 20. Mail: mail@eic.dk
Ansøgningsfrist: 20. februar 2019. Ansættelsessamtaler afholdes 21.-22. februar.
Løn og ansættelsesvilkår iflg. overenskomsten for teknik/service (kommuner) i FOA.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Vi skal have din ansøgning pr. mail, med relevante bilag, til mail@eic.dk,
senest den 20. februar 2019.

