
 

   Fitnessmanager (m/v), 32 – 36 uur   

BEDRIJFSPROFIEL 
FitLunetten is een fitnesscentrum dat onderdeel uitmaakt van de Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht. FitLunetten biedt de inwoners van de wijk Lunetten de mogelijkheid om gezond te bewegen, 
onder goede begeleiding in een prettige, open sfeer. Wij werken dagelijks samen met een team van 
fysiotherapeuten zodat mensen in de wijk verantwoord kunnen werken aan persoonlijke 
doelstellingen. Er is een breed aanbod van medische training, recreatieve sport en topsport.  Lijkt het 
jou een uitdaging om de dagelijkse leiding van FitLunetten op je te nemen dan is deze vacature 
wellicht iets voor jou! 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De Fitnessmanager legt verantwoording af aan de directeur van de Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse processen in het fitness centrum. Je geeft 

leiding aan een team van instructeurs, je realiseert doelstellingen en bewaakt de budgetten. Je bent 

mede verantwoordelijk voor het resultaat van FitLunetten. Daarnaast werk je zelf dagelijks mee in 

het geven fitnessbegeleiding. 

TAKEN: 
Als manager heb je de volgende resultaatverantwoordelijkheden: 

 Coördinatie van de fitnessafdeling, aansturen van het team van fitnessinstructeurs en groepsles 

docenten; 

 Zorgdragen voor een personeelsplanning en indien nodig regelen van vervanging van personeel; 

 Begeleiding van (nieuwe) fitnessinstructeurs  en groepsles docenten; 

 Up to date maken en houden van het personeelshandboek en functiebeschrijvingen 

 Zorgdragen voor prettige werkverhoudingen met de klant; signaleren van klachten en bijdragen 

aan oplossingen; 

 Een belangrijk doel  is het behoud van huidige klanten en bevorderen van het aantal klanten en 

versterken van binding, door middel van marketing en reclame uitingen en klantpromotie acties; 

 Beheer van het klantregistratiesysteem (Logifit), abonnementen en de incasso’s  

 Beheer en optimaliseren van de website en social media; 

 Op orde houden van de fitnesszaal, verantwoordelijk voor onderhoud van de apparatuur en 

toezien op het schoonhouden van de zaal en douch- en kleedruimtes en behandelkamers  

 Toezien op de veiligheid en goede orde in en om het fitnesscentrum; 

 Zelf meewerken als fitnessinstructeur, begeleiden van klanten in de zaal; 

 Opstellen en uitvoeren van tests en trainingsschema’s, actueel houden van trainingsschema’s 



 

 

FUNCTIE EISEN 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 Diploma ALO, CIOS, Fitnesstrainer A en B,  

 Ervaring als fitnessinstructeur; 

 Ervaring in organisatie en leidinggeven; 

 Je hebt een flexibele instelling. Daarbij zijn onregelmatige werktijden voor jou normaal. Je werkt 
ook in de avonduren en/of het weekend; 

 Je bent communicatief sterk, hebt een proactieve houding en bent sociaal ingesteld; 

 Klantvriendelijk en service verlenend; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Beheersing van Word, Excel, Google agenda en bekendheid met Logifit is een pré.  
 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

 Salaris conform de CAO Gezondheidscentra, functiegroep 4 (afhankelijk van ervaring tussen  
€ 1895,47 en € 2308,41 bruto per maand bij een fulltime aanstelling) 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gezondheidscentra. 

 

Meer informatie: 
Kijk op onze website www.fitlunetten.nl  voor meer informatie, ook kan je contact opnemen met 
Erik-Jan Haan, manager Fysiotherapie & FitLunetten, telefoonnummer 030-2882599. 
 

Spreekt deze functie je aan? 
Mail je curriculum vitae en gedegen motivatie dan vóór 21 april 2014 naar: 
d.smit@gezondlunetten.nl   
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