
Vacature Move4Progress 
 
 
Functieomschrijving 
Personal- & small grouptrainer 
 
Bij Move4Progress staat een persoonlijke benadering voorop. We doen er alles aan om onze 
klanten zo goed mogelijk te helpen en begeleiden naar een gezond en fit lijf (en leven!). In 
2014 is M4P begonnen met het aanbieden van PT vanuit de Vechtstraat in Groningen. Dit is 
een fijne, frisse en functionele privésportstudio waar zowel kleine groepslessen, personal 
training en consultancy plaatsvinden.  
En nu staan we voor een nieuwe fase! We hebben er een 2e locatie bij, direct naast onze 
huidige sportstudio. De openingsdatum hiervan is medio september. Hierdoor komen er 
meer small group trainingen + ruimte voor personal training bij. En daar zoeken wij jou voor! 
 
Je bent een energieke, vooruitstrevende, enthousiaste trainer/trainster die er alles aan doet 
om de sportieve- en gezondheidsdoelen van onze klanten te behalen. Kan jij er met jouw 
kennis en uitstraling ervoor zorgen dat onze klanten het uiterste uit zichzelf te halen? 
 
WAT WE VRAGEN 

• Certificering (Fitness A/B)  
• Klantgericht: jij staat altijd klaar voor vragen van je klanten en weet hun 

verwachtingen te overtreffen. 
• Persoonlijke benadering: wij vinden het persoonlijke aspect bij personal training erg 

belangrijk. 
• Flexibel inzetbaar: je bent bereid om te werken op onregelmatige tijden, ook 

avonden en weekenden. 
• Zelfstandig kunnen werken: een personal trainer werkt alleen en is verantwoordelijk 

voor zijn of haar eigen klanten. Er wordt daarom van je verwacht dat je zelfstandig 
een oplossing kan aandragen voor mogelijke problemen. 

• Kan motiveren: een personal trainer zorgt ervoor dat de klant gemotiveerd blijft om 
zijn of haar doelen te behalen. 

• Je bent beschikbaar voor minimaal 12 uur per week. 
• Het is een pré als jij, naast personal training, ervaring en/of kennis van een (of 

meerdere) van de volgende soort trainingen hebt: 
§ Yoga 
§ Boksen 
§ Dumbell workouts 
§ BBB (benen-billen-buik) workouts 

 
WAT WE BIEDEN 

• Werken in een compleet vernieuwde, gerestylede pt- en small trainingsstudio in het 
centrum van Groningen. Waarbij plezier en persoonlijke benadering voorop staat! 

• Een baan met enorm veel positieve energie. 
• Leuke incentives. 
• Faciliteiten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling om de allerbeste te 

worden en te blijven. We investeren graag in onszelf en dus ook in jou! 


