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In maart 2020 zullen wij de deuren openen van onze nieuwe 
club in Leidsche Rijn Centrum. Daarom zijn wij op zoek naar 
verrassend persoonlijke fitness trainers voor onze locatie in 
Oog in Al én onze nieuwe locatie in Leidsche Rijn Centrum! 
 
Functieprofiel Fitness trainer (F2i) 
 

1. Doel van de functie 
Als Fitness trainer (F2i) van Anytime Fitness Oog in Al/Leidsche Rijn Centrum 
geef je deskundige begeleiding en motiveer en enthousiasmeer je de leden. Je 
bent in staat om te luisteren naar de doelen van leden, een intake uit te voeren, 
een meting te verrichten en aan de hand hiervan een deskundig en persoonlijk 
programma te maken. Ook geef je groepslessen, zowel binnen als buiten 
(circuittraining/functional training/bootcamp). Je bewaakt en onderhoudt de 
kwaliteit van de trainingen met de daarvoor beschikbare middelen. Dankzij jouw 
professionele inzet draag je bij om onze missie ‘De kwaliteit van het leven van 
mensen te verbeteren door te helpen met een gezonde levensstijl’ te 
bewerkstelligen en streef je onze visie ‘Anytime Fitness Oog in Al/Leidsche Rijn 
Centrum als inspirator om samen van Oog in Al/Leidsche Rijn Centrum de meest 
gezonde wijk van Utrecht te maken’ na. 

 
2. Plaats in de organisatie 

Direct leidinggevende  : Clubmanager (H2i)  
Afdeling   : Fitness 
Eindverantwoordelijke  : Clubmanager (H2i) 
Arbeidsduur   : 3-24 uur per week 

 
3. Bevoegdheden 

• Bij afwezigheid van de (Assistent) Clubmanager ben je verantwoordelijk voor 
de club op het gebied van openen/sluiten, kas, sales, retentie, calamiteiten, 
hygiëne en veiligheid.  

• Je verzorgt groepslessen 
 

4. Resultaatgebieden en taken 

• Sales. Je zorgt ervoor dat je bij sales de 9 stappen sales toepast (attitude, 
meet&greet, behoeftebepaling, lever, tour, prijspresentatie, close het sale, 
post sale en attitude). 

• Leden/club. Je opent/sluit de club, verzorgt intakes, InBody metingen, 
programma updates, servicegesprekken en evaluatiegesprekken. Je streeft 
naar een zo laag mogelijke retentie. 

• Instructie/groepsles. Je geeft deskundige begeleiding, instructies over 
oefeningen of het gebruik van apparatuur en kwalitatief goede trainingen. Je 
geeft actief feedback aan leden en motiveert hen. Je zorgt voor een goede 
sfeer in de club en/of tijdens de les en bent verrassend persoonlijk. Je bent 
zichtbaar aanwezig in de club, benadert leden actief en toont interesse in de 
leden. 

• (Leden)administratie. Je verwerkt inschrijvingen en aanvragen voor 7/14-
dagenpas, plant afspraken in de boekingsagenda, vult de DAS (Daily Activity 
Sheet) in, beantwoordt mail en telefoon en handelt actiepunten af. 

• Marketing & communicatie. Je komt met ideeën voor social media. 
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5. Persoonlijk profiel 

• MBO+ denk- en werkniveau 

• Minimale opleiding: Fitness Trainer A of vergelijkbaar 

• Je hebt passie voor gezondheid en fitness 

• Je hebt ervaring als fitnessinstructeur 

• Voedingsadvies kunnen geven is een pré 

• Je bent klantgericht, vriendelijk en hoffelijk 

• Je bent pro-actief: ziet kansen en neemt initiatief 

• Je bent communicatief vaardig en goed in de omgang met mensen 

• Je kunt goed samenwerken 

• Je bent flexibel inzetbaar 

• Je voelt je verantwoordelijk 

• Je bent woonachtig in Utrecht of directe omgeving 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 

 
6. Kernwaarden 

Onze kernwaarden sluiten aan bij jouw persoonlijke waarden: 

• Klantgerichtheid, vriendelijk en hoffelijk. Onderzoekt de wensen en 
behoeften van de prospects/leden en handelt hiernaar. Anticipeert op 
behoeften van leden en geeft een hoge prioriteit aan goede dienstverlening 
en klanttevredenheid. 

• Groei, ambitieus en competitief. Streeft ernaar om te verbeteren: zowel 
persoonlijk als de kwaliteit van de club. Ambitie is gedrag vertonen dat erop 
gericht is succes te boeken. 

• Betrokkenheid. Brengt eigen gedrag in lijn met het beleid, de behoeften en 
prioriteiten en doelen van de organisatie. 

• Plezier, enthousiast en energiek. Doet wat hij/zij leuk vindt. Is vol van 
zijn/haar werk en wil er alles voor doen. Is gedurende een lange periode in 
hoge mate actief wanneer de functie dat vraagt, wil hard werken en toont 
uithoudingsvermogen. 

• Vertrouwen. Gedraagt zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar, 
overeenkomstig met professionele waarden en normen. 

 
7. Wat bieden wij? 

• Je maakt onderdeel uit van een jong, hecht team dat enorm betrokken is bij 
de club en leden.  

• Je krijgt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

• Doorgroeimogelijkheden.  

• Regelmatig (uiteraard actieve!) teamuitjes. 

• Speciale Personal Training regeling (als je in het bezit bent van een opleiding 
tot Personal Trainer).  

• Reiskostenvergoeding (indien je buiten Utrecht woont). 

• Regelmatig trainingen (o.a. training 9 stappen sales). 

• Marktconform salaris o.b.v. Salarisschalen van NL actief, variërend van  
€ 1713 - € 2384. Indeling is afhankelijk van diploma en ervaring. 

• Jaarlijkse beoordelingsgesprekken (bij een uitstekende beoordeling 1,5 
periodiek salarisverhoging). 

• Gratis lidmaatschap bij Anytime Fitness. 

• Individuele pensioenregeling bij 24 uur of meer (indien je 21 jaar of ouder bent). 

• Flexibele werktijden. 

 
 

Anytime Fitness Oog in Al, Händelstraat 57 - 3533 GH Utrecht  
Anytime Fitness Leidsche Rijn Centrum, Centrumboulevard 301 - 3541 DK Utrecht 


