Ben jij een gedreven en gemotiveerde allround lifestyle coach?
Op dit moment zijn wij op zoek naar lifestyles coaches voor onze locatie in Soest en onze nieuwe
locatie in Baarn. Wil jij meebouwen aan Slimstreet, nieuwe locaties helpen succesvol te worden?
Dan zijn wij op zoek naar jouw!
SlimStreet61-5 is een boetiek fitness club in Soest Zuid en binnenkort ook in Baarn. Binnen
SlimStreet61-5 werken wij met het innovatieve Milon Concept. De focus van SlimStreet61-5 ligt op
het vitaal maken van de leden. Dat wil zeggen, Kracht, Flexibiliteit, Functionaliteit en Voeding. Onze
instructeurs geven intensieve begeleiding en zijn voor onze leden echte Lifestyle coaches.
We willen sterk gaan groeien met de club en zijn daarom op zoek naar gemotiveerde fitness
instructeurs/lifestyle coaches die een geweldige klantbeleving weten te koppelen aan een goed
commercieel gevoel.
Wat zijn je taken:
- het begeleiden van onze leden naar het bereiken van hun doelen
- het werven, inschrijven en behouden van leden en nieuwe leden
- het dagelijks runnen van de vestiging alsof het je eigen onderneming is
- het uitvoeren van marketing en social media campagnes
- het geven van voedingsadviezen en coaching
- het geven van Small Group Functional Training
- het geven van Personal Training sessies en het enthousiasmeren van je klanten om PT te gaan doen.
Wat wij zoeken:
- Een echte team player
- Zeer klantvriendelijk
- Commercieel ingesteld
- Kennis van sport, fysio of aantoonbare sterke affiniteit met sport in combinatie met
gastheer/gastvrouwschap
- Geeft net dat beetje extra
- Er wordt veel initiatief van je verwacht.
Wat wij bieden:
- Een prima salaris
- Een bonus regeling
- De mogelijkheid om door te groeien naar een leidinggevende positie als vestigingsmanager
- Een informele werkomgeving met een sterke “Can Do” mentaliteit
- En een innovatieve werkomgeving met “state of the art” apparatuur en een kans om mee te
groeien met de organisatie
Diverse deel of full time dienstverbanden of ZZP zijn bespreekbaar.
Kan jij zelfstandig werken, klanten meenemen in jouw aanstekelijke enthousiasme en ben je bereid
“to go the extra mile”, mail ons dan snel je CV, Foto en Motivatiebrief naar k.broertjes@slimstreet615.nl
Voor extra informatie kan je ook gerust bellen met Kees Broertjes 06-4808 3290
Check ook onze website voor meer informatie over ons concept: www.slimstreet61-5.nl

