
 

 
 

Vacature allround sportinstructeur  

(fitness en groepssport)  
 

Functie: Allround sportinstructeur (fitness en groepssport) 

Werkweek: 15-20 uur  

Start:  z.s.m.  

 

Ben jij de energieke fitness- en groepsportinstructeur die sporters het blije en voldane 

gevoel bezorgt van een uitdagende workout? Solliciteer dan op de functie van allround 

sportinstructeur in ons sportteam. Samen met je collega’s zorg je voor de optimale 

sportbeleving bij klanten. Met jouw energieke uitstraling en enthousiaste manier van 

lesgeven en begeleiden motiveer je deelnemers tot sportieve prestaties en draag je bij aan 

een groot plezier in bewegen. Je hebt oog voor individuele mogelijkheden en je bent in staat 

ieder op zijn eigen niveau uit te dagen. Als fitnesscoach houd je je bezig met gerichte 

individuele coaching op het gebied van sportieve doelstellingen en leefstijlverbetering. Je 

bezit een open en opgewekte uitstraling, je maakt goed contact met deelnemers en hebt 

bindende kwaliteiten.  
 

Functie-eisen 

- Affiniteit met sport en gezondheid 

- Enkele jaren ervaring in fitnessbegeleiding van diverse doelgroepen 

- Enkele jaren ervaring in het geven van groepslessen op muziek (zoals freestyle 

conditietraining, callanetics, spinning, Les Mills lessen). 

 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden 

Als fitnesscoach en/of groepslesinstructeur ben je primair verantwoordelijk voor het 

verzorgen van een optimale sportbeleving bij onze klanten. Je draagt zorg voor kwaliteit in je 

begeleiding op het gebied van veiligheid, plezier, uitdaging en individuele aandacht. 

 

Herken je je in dit profiel? 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Je weet mensen te motiveren en uit te dagen 



- Je bent actief ingesteld 

- Je bent proactief en behulpzaam 

- Je voelt je verantwoordelijk voor de beleving van de klant 

- Je kunt goed in teamverband werken 

- Je bent flexibel van geest en werkhouding 

- Je bent bereid ook in de avonduren en in het weekend te werken   

 

Onze organisatie 

Frits van der Werff Sportinstituut is het instituut in Hoorn en omgeving dat voor jong en oud 

uitblinkt op het gebied van verantwoord bewegen met professionele begeleiding en 

persoonlijke service. Het bedrijf bestaat uit 4 samenwerkende bedrijfsonderdelen: FVDW 

Sportinstituut, FVDW AquaSports, FVDW Paramedisch en FVDW Pilatesstudio. 

 

Geïnteresseerd?  

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je ons team komen versterken? 

Reageer dan voor 15 mei 2018 met sollicitatiebrief en CV naar marije@fritsvanderwerff.nl, 

t.a.v. Marije van der Werff. Voor meer informatie: www.fritsvanderwerff.nl. 
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