
 

 

JOIN US ON OUR MISSION: Wij zetten ‘Boutique Fitness’ op de kaart in het Gooi! 

Kom werken bij STERK – www.sterkgym.nl 

VACATURE: Fitness Trainer voor 16 - 20u per week  

 

Over STERK: 

STERK Lifestyle Gym is een grote, trendy 'Boutique Fitnessclub' in Naarden met 'next level' 

groepstrainingen voor spier- en krachtopbouw, een Open Gym voor vrij fitness en een prachtige 

Studio waar we de allerbeste HIIT en HIIT Boxing workouts geven. Het groeiende team bestaat 

uit gepassioneerde trainers en hosts en het management. STERK is ambitieus en heeft een 

ondernemende cultuur waar altijd ruimte is voor goede ideeën en ontwikkeling van talenten. 

 

De vacature:  

Heb jij je bewezen als fitnessinstructeur en ben en toe aan je volgende uitdaging? Wordt STERK 

Fitness Trainer! Ben jij een gepassioneerde motivator, heb je een professionele achtergrond en 

de vaardigheden om klanten zelfvertrouwen te geven? Dit is je kans om jouw groepstraining en 

coaching skills naar 'the next level' te brengen en je carrière een boost te geven. Bouw aan onze 

‘Boutique Fitnessclub’ en krijg de kans je eigen Personal Training business bij STERK te starten! 

 

Veelzijdige werkzaamheden: 

• Je runt de dienst en geeft per dienst meerdere Groepstrainingen of Personal Training; 

• Je corrigeert, motiveert en stimuleert onze leden tijdens hun training in de Open Gym; 

• Je maakt persoonlijke trainschema’s en begeleidt klanten in Coaching Afspraken; 

• Je zorgt ervoor dat leden onze gym rules naleven en dat de sfeer in de club top is; 

• Je houdt administratie bij en documenteert progressie van klanten in de systemen;  

• Je neemt deel aan alle development workshops en blijft je ontwikkelen als STERK trainer;  

 

Wij bieden: 

• Een vast uren contract met een goed salaris, incl. 24 vakantiedagen en 8% vakantiegeld, 

een uitgebreid inwerktraject en uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

• Gratis trainen in de ‘Boutique Fitnessclub’ en HIIT & HIIT Boxing Studio in Naarden 

• Een uitdagende, afwisselende en functie in een ondernemende werkomgeving 

• Regelmatige development workshops met je teamgenoten  

• ‘Unieke kans’ om je eigen Personal Training business binnen STERK te starten. 

 

Werksfeer: 

Persoonlijk, gezellig, jong en professioneel. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook volop ruimte 

voor sport en gezelligheid. Wij zijn van mening dat werken leuk moet zijn! 

 

Pas jij in onderstaand profiel? Dan zijn wij nu op zoek naar jou! 

• Je bezit Fit!vak A diploma en hebt minimaal 2 jaar werkervaring als fitnessinstructeur. 

• Bij voorkeur is je achtergrond CIOS; Sport en beweging; Chivo; 

• Je kunt vast dienst in de ochtend en/of avond en één weekenddag werken;  

• Je bent stabiel, proactief en vooral ondernemend;  

• Je zorgt voor naleving van de huisregels, veiligheid, netheid en goede orde in de gym;  

• Je hebt overtuigingskracht en weet mensen te motiveren;  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bij voorkeur ook in het Engels. 

Wil je meer informatie over de vacature of reageren op deze functie? Stuur dan direct je CV 

met motivatiebrief naar Floor Meijers, floor@sterkgym.nl 


