
Gym Tonic Sport- en Gezondheidscentrum

4Effect by Gym Tonic Groepspraktijk
Gym Tonic is een innoverend sport- en gezondheidscentrum met eraan verbonden de

groepspraktijk 4Effect. Gym Tonic staat voor een totaalaanpak op maat door de
professionele begeleiding van ons team van trainers/lesgevers en de diepgaande

ondersteuning van onze groepspraktijk waarbij kinesitherapeuten, osteopaat,
voedingsexpert en mental coach samenwerken volgens dezelfde visie. Bij Gym Tonic

kunnen leden en patiënten individueel sporten op state-of-the-art apparatuur, kunnen ze
zich persoonlijk laten begeleiden door één van de personal trainers of kunnen ze

deelnemen aan één van de meer dan 40 groepstrainingen per week. Door de
wisselwerking tussen het aanbod van Gym Tonic en van de groepspraktijk 4Effect
kunnen onze leden en patiënten bovendien voortdurend gerust zijn dat er steeds

aandacht is voor hun vragen, noden of wensen, en dit steeds vanuit een totaalaanpak.

Gym Tonic en 4Effect zijn gelegen langs de A12 te Reet (Antwerpen)

Om ons huidig team aan te vullen zijn wij op zoek naar

éen of meerdere gedreven en gemotiveerde

PERSONAL TRAINERS bij voorkeur op zelfstandige basis

Functie

Als personal trainer begeleid je zowel nieuwe als bestaande leden en klanten door middel van 1-op-1
training. Je werkt volgens de doordachte en beproefde strategie die Gym Tonic doorheen de jaren heeft
ontwikkeld en geïmplementeerd. Je bouwt een vlot en professioneel contact op met je klanten en creëert
een vertrouwensband met hen. Je geeft ook small group trainingen. Jouw doel is om onze leden vanuit
onze totaalaanpak een stevige houvast te geven om resultaat te behalen én te behouden zodat ze met
plezier (blijven) sporten en Gym Tonic aanbevelen bij vrienden & familie.

http://www.gymtonic.be
http://www.4effect.be


Je werkt onder de leiding van onze verantwoordelijke Personal Training en Premium Programma en in
nauwe samenwerking met het team van trainers en therapeuten van 4Effect. Mede dankzij je
commerciële en sociaalvaardige competenties, alsook je grondige kennis van het volledige aanbod van
Gym Tonic, ben je in staat om leden duurzaam te overtuigen om in beweging te komen binnen én buiten
Gym Tonic én slaag je erin bestaande leden ten allen tijde een onberispelijke en hoogstaande service te
bieden.

Vereisten

● Je hebt een Master behaalt binnen de lichamelijke opvoeding en/of specifieke opleiding gevolgd
● Je hebt ervaring in het trainen en coachen van mensen binnen onze branche, ervaring met

1-op-1 personal training is een groot pluspunt
● Je hebt een statuut om te werken als zelfstandige
● Je hebt een sportief en verzorgd voorkomen en je bent zelf graag in beweging
● Je bent gedreven en enthousiast en je hebt een gezonde dosis empathie om met alle soorten

mensen overweg te kunnen
● Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin: we kunnen op je rekenen!
● Je bent stipt en punctueel in het nakomen van afspraken
● Je bent bereidt je flexibel op te stellen voor optimale invulling van afspraken en agenda
● Je bent klantgericht en je hebt een grote bereidheid om leden en patiënten vanuit een

totaalaanpak verder te helpen
● Je draagt het Gym Tonic Effect mee uit binnen en buiten onze club en bent niet actief bij andere

concurrende organisaties en/of bedrijven in de buurt van Gym Tonic.
● Je hebt een commerciële ingesteldheid: je herkent snel behoeften van leden en patiënten
● je spreekt en schrijft perfect Nederlands, kennis van Frans en Engels is een pluspunt
● Je kan overweg met hedendaagse technologie (google apps - tablet - PC - …)

Wij bieden… heel wat!

● een deeltijdse tewerkstelling (uren onderling te bepalen - bereidheid om ‘s avonds en in het
weekend te werken) bespreekbaar op freelance basis of in loondienst

● een jonge, sportieve en dynamische werkomgeving in een groeiend en innoverend bedrijf gericht
op kwaliteit, service en persoonlijke aanpak

● een sterke en beproefde structuur en strategie om leden te werven en optimaal te begeleiden
● ontwikkelingsmogelijkheden ifv inzet en motivatie
● een competitieve vergoeding als zelfstandige of in loondienst

Goesting om deel uit te maken van ons dreamteam?

Mail je CV mét motivatiebrief waarin je duidelijk aangeeft waarom jij de ideale kandidaat bent of nog
beter… bezorg ons jouw videoboodschap op t.a.v. Jannis van Doorn, coördinator Personal Training &
Premium Programma: ann.vandenrijn@gymtonic.be

Om reeds beter met Gym Tonic en 4Effect by Gym Tonic en met ons aanbod en onze werking kennis te
maken, ben je van harte welkom om na afspraak reeds een 1e bezoek te brengen aan ons centrum en
onze groepspraktijk. Dit bezoek breng je na het maken van een afspraak via mail.

mailto:ann.vandenrijn@gymtonic.be
http://www.gymtonic.be
http://www.4effect.be
mailto:ann.vandenrijn@gymtonic.be

