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J O I N  O U R  T E A M

OPEN POSITION:
Personal Trainer

Lesgever groepslessen

info@functionaltraining.be
Send your resume More information

www.functionaltraining.be

Dankzij de samenwerking tussen Max Icardi (Functional Training Network) en Tom
Mertens (Kineworks) hebben we in Turnhout een multidisciplinaire praktijk
gecreëerd die kan rekenen op meer dan 20 jaar ervaring in Functionele Training en
revalidatie. Vanwege de groeiende vraag naar personal training en groepslessen
zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team.

NEXT PAGE >

https://www.functionaltraining.be/
https://www.kineworks.be/


C O M P A N Y

WHAT WE BIEDEN

In onze prachtige nieuwe locatie in het centrum van Turnhout, uitgerust met alle soorten
trainingsapparatuur, train je samen met onze klanten en met de patiënten die van de kiné
en de osteopaten komen. Wij zorgen voor de marketing en promotie van de zaak, voeren
het verkoopproces uit en leveren je de klanten. Afhankelijk van je ervaring krijg je meer of
minder hulp van onze senior coaches bij het plannen en uitvoeren van je trainingen. Naast
individuele training organiseren we meer dan 30 groepslessen op verschillende locaties
rond Turnhout. Afhankelijk van je kwalificaties word je aangesteld als hoofdlesgever of
vervanger. De exclusieve samenwerking tussen Kineworks en Functional Training Turnhout
is een garantie dat je in contact komt met een vertrouwd netwerk op nationaal en
internationaal niveau.

Momenteel hebben we +/- 15 uur per week te bieden en we verwachten dat dit tegen
januari zal uitgroeien tot een voltijdse functie. Naast een concurrerende vergoeding bieden
we je het voordeel om gratis gebruik te maken van onze trainingssoftware, onze
marketingtools en kun je gratis alle opleidingen van Functional Training Academy volgen.
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APPLY NOW

WAT WE VERWACHTEN

De tevredenheid van onze klanten komt voor ons op de eerste plaats. Als je voor deze functie
solliciteert, gaan we ervan uit dat je net zo gepassioneerd bent als wij over bewegen en dat je
onze klanten hun beste potentieel wilt laten bereiken. Een diploma in een sport gerelateerd vak
en een specifieke opleiding tot personal trainer is voor ons "een must". 
Maar de vaardigheden alleen zijn natuurlijk niet genoeg. Wij en onze cliënten verwachten
enthousiasme en passie, gecombineerd met een empathisch vermogen en een inspirerende
houding.
Je wordt onderdeel van een team dat al meer dan 10 jaar samenwerkt, dus we zoeken een echte
teamplayer om op te bouwen voor toekomstige projecten en niet iemand die alleen maar snel
zijn agenda wil vullen.

Het is natuurlijk mogelijk om deze baan te combineren met een andere parttime job, maar dat
verkleint natuurlijk je doorgroeikansen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die de ambitie heeft
om in de komende 6 maanden fulltime personal trainer te worden. 
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