Er du vår nye
personlige trener ?
_______________
Hvem er du?
- Du har god erfaring og relevant kompetanse(Godkjent
PT-utdannelse/bachelor fra NIH, eller Fysioterapeut).
- Du ønsker å jobbe heltid eller deltid kveld/helger.
- Du er opptatt av teamwork og deler din kompetanse
med dine kollegaer.
- Du er opptatt av å utvikle deg som personlig trener og
person.
- Du er lidenskapelig opptatt av fysisk aktivitet og
helse!
- Du er sympatisk, serviceinnstilt og ansvarsbevisst
- Du holder deg oppdatert og vet hva som skal til for å
lykkes i bransjen.
- Du tar ansvar for å bygge egen kundeportefølje med
hjelp fra ledelsen.
- Du bidrar til fellesskapet gjennom engasjement og VI –
holdning.

Hva får du hos oss?
- På Sense jobber vi med et bredt spekter av mennesker. Vårt yngste medlem er
8 år og vår eldste 90! Vi jobber sammen om god helse fra nybegynnere til
toppidrettsutøvere. Hos oss får du tett oppfølging og unike muligheter til å bli
best innen ditt område.
Vi søker entusiastiske personlige trenere med mye energi å gi til sine omgivelser.
I tillegg får du:
- Muligheter for jobb i 3 ulike sentre i en og samme by - Sense ekspress,
Sense
- yoga og
- Sense Trening og helse.
- Solid arbeidsplass og arbeidsmiljø, samt fokus på utvikling og høy kompetanse.
- Ledere som ønsker å utvikle deg til å bli best mulig
- Tett oppfølging.
- Frihet til å styre egen arbeidshverdag

Her er noe av hva våre trenere synes er best ved å jobbe på Sense :
– Sense har ett fantastisk arbeidsmiljø og samhold.
– Sense er en bedrift som ivaretar alle ansatte og ser potensiale i hver
og en.
– Sense har en fantastisk utstyrspark med masse spennende teknologi
Hvem er vi?
Sense tilbyr, i tillegg til gruppetrening og egentrening, personlig trening etter
individuelle behov og målsettinger.
I vår helseavdeling tilbyr vi behandlinger hos naprapater, fysioterapeut,
osteopat, massører og kostholdsveiledning (Ernæringsfysiologer og Roede
livsstil coacher)
Hos oss skal alle føle seg som vinnere,
uansett utgangspunkt!

Interessert i å ta en nærmere samtale?
Send søknad og CV til leder for
personlig trening:
Kjersti@sensehelse.no
Er du den vi ser etter vil du bli
kontaktet innen 3 uker for innkalling til intervju.

