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Arbetsförmedlingen

Box 23

93321 ARVIDSJAUR

BESÖK

Smedsvägen 18
TELEFON

0771-600000

077-1416416 (direkt)

0771-416 416 (Af Kundtjänst)

FAX

E-post: afdirekt-arbetsgivare@arbetsformedlingen.se Direkt: henning.wust@arbetsformedlingen.se

Antal platser 1

Vi växer och söker fler personliga tränare

Arbetsgivare SHEgym
Limhamnsgårdensallé 21
216 16 LIMHAMN
Tel -
http://www.shegym.se

Arbetsort Malmö

Platsbeskrivning SHEgym är ett gym för tjejer ett träningscenter för alla kvinnor. Träning på 25
minuter.

STYRKA, HÄLSA, ENERGI. Vibrogym, Personlig träning individuellt och i
grupp, Weight trainer, gym, gruppträning, Yoga och Foodbox."Vi får dig att längta
tillbaka till träningen"

Vi växer och söker fler personliga tränare

Har du en härlig glöd som du gärna sprider vidare, lojal, energisk och engagerad?
Tycker du om att överträffa kundens förväntningar och skapa kontakter då är du
rätt för oss. Du kommer arbeta med att hjälpa klienter till en bättre hälsa och att
komma i form. Arbetet är att hjälpa både enskilda klienter men även jobba med
smågrupper.

Du har alltid ett gott humör med mycket energi som smittar av sig på andra. Du är
lojal och har ett stort engagemang i det du gör. Du tycker det är roligt att möta och
coacha människor till en livsstilsförändring samt har intresse för kost, hälsa och
träning. Du har Personlig tränar utbildning. Du är stresstålig. Det är en fördel om
du har körkort och bil.

Varaktighet Tillsvidareanställning

Arbetstid/Varaktighet Schemalagd arbetstid
Timmar efter behov. Kvällar och helger.

Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Sista ansökningsdag 2019-01-13
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Ansökan via e-post tina@shegym.se

Kompetens Styrketräning, instruktör (Meriterande)
Yoga, instruktör/tränare (Meriterande)
Schema
Personlig tränare/PT (Meriterande)

Ordernummer: 0018-625326                 Anmäld: 2018-11-07 


