Fitnessinstruktører til SEPE Fitness søges
Brænder du for at fyre den af som fitnessinstruktør, og har du lyst til et fritidsjob, hvor du har stor
indflydelse på arbejdstid, hold mv.? Sport & Event Park Esbjerg søger en selvkørende og stabil
fitnessinstruktør, som brænder for at bidrage til at udvikle og forbedre vores fitnesstilbud.
Du kommer til at indgå i et energisk team med seks andre instruktører, bestående af både unge og mere
erfarne folk, som arbejder tæt sammen.
Vi søger en instruktør som blandt andet skal kunne køre bike hold, cirkeltræningshold, tabata-hold, hjælpe
vores medlemmer i styrkerummet m.m. Der er tale om et fritidsjob, hvor timeantallet kommer til at ligge
nogenlunde fast samt turnustimer og events.
Der vil være mulighed for at komme på kurser af forskellig art.

Hvem er du?
Du har gerne erfaring med at være instruktør, men det er ikke et krav. Vi er også interesserede, hvis du går
med en instruktør i maven, men ikke har prøvet kræfter med det før. Andre relevante kompetencer er også
velkomne.
Du interesserer dig for fitness og er vant til at begå dig i et fitnesscenter. Du kan lide at være i centrum og
presse medlemmerne til at yde deres bedste.
Du befinder dig godt i et team, hvor der er fokus på at hjælpe hinanden. Du er ikke bleg for at komme med
ideer til forbedringer og har et drive for at udvikle vores fitnesstilbud.
Vi forventer, at du er fleksibel ift. at indgå i en holdplan med skiftende arbejdstider.

Hvem er vi?
Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution under Esbjerg Kommune. SEPE Fitness er en del af
Eventafdelingen, som har base på Gl. Vardevej og består af seks medarbejdere, praktikanter og
studentermedhjælpere. SEPE Fitness består af to centre – Guldager Fitness og Veldtofte Fitness.
Du kan læse mere her: www.sepefitness.dk.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte aktivitetsmedarbejder Johanne Steiness på 75459499
(man.-tors. kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-14.00) eller på mail jost@sepe.dk.
Vi søger løbende, så er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Send en kort ansøgning med et par ord om
dig selv samt evt. relevante bilag til fitness@sepe.dk.

