
Betaalde opleiding tot allround 
medewerker MET baangarantie 
 

Leren en werken tegelijk. Word fitness-, zwem- en 
groepslesinstructeur/ instructrice en/of leefstijlcoach. 
 

 
Een afwisselende baan met veel uitdaging bij een prachtig bedrijf met leuke 
collega’s!  
 
De organisatie 
Sport- en Healthclub de Cirkel is een multifunctioneel Sportcentrum in Rheden. De 
multifunctionaliteit komt terug in o.a. de zwemschool, sauna’s, fysiotherapie, sport BSO, racket bal 
spelen, fitness ruimte en een uitgebreid groepslesaanbod. De persoonlijke aandacht voor de leden is 
in onze club van groot belang.  
 
Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar een allround medewerker. Iemand die behoefte heeft aan diversiteit.  Taken die 
horen bij de functie van Fitnessinstructeur, leefstijlcoach, zweminstructeur ABC, groepslesdocent en 
receptie/administratief medewerker.  
 

Als fitnessinstructeur houd je toezicht, begeleid je onze leden, maak je persoonlijke 
trainingsschema’s, neem je testen af en geef je Personal Training. Als leefstijlcoach begeleid je 
deelnemers naar een gezonde leefstijl en heb je persoonlijke coach sessies op het gebied van sport, 
bewegen, voeding en mentale fitheid. Je hebt wekelijks contact met de deelnemers en verzorgt Small 
Group trainingen. Als zweminstructeur geef je zwemles aan de kinderen van onze zwemschool die 
oefenen voor hun ABC diploma’s. Daarnaast heb je als functie bar/receptie/administratie 
medewerker, waarbij je de gasten in onze horeca bediend, potentiele leden welkom heet, van de 
nodige informatie voorziet en rondleidingen geeft en meewerkt aan onze ledenadministratie.  
 
Voor deze functie gelden de volgende eisen: 

- Goede sociale vaardigheden. Je bent een “mensen-mens”. 
- MBO werk- en denkniveau. 
- Flexibel en geen 9-5 mentaliteit. 
- Energieke en sportieve instelling. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Diploma ALO, CIOS of Sport en Bewegen is een pré, geen eis. 

 
Graag rekening houden met de volgende voorwaarden:  

- Gemotiveerd om diverse opleidingen te volgen om zo snel mogelijk zelfstandig binnen ons 
team te functioneren. 

 
Het aanbod: 
Wij bieden jou een vast salaris, leuke collega's, een gezellige werksfeer en veel afwisseling. Als 
allround medewerker start je direct met diverse cursussen en opleidingen én je start direct door mee 
te lopen met onze ervaren medewerkers.  
Met alle opleidingen en cursussen doen jij en de Cirkel een investering in een carrière die kan leiden 
tot een vaste fulltime baan bij ons bedrijf. De Cirkel neemt voor de juiste kandidaat de totale 
opleidingskosten voor haar rekening.  
 
Meer informatie en solliciteren 
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar Sport en Healthclub de Cirkel t.a.v. L. Mosterman – Hendriks. 
l.mosterman@decirkel.nl.  


