
Is het voor jou een geslaagde dag wanneer je de mensen om je heen hebt kunnen coachen om 

het beste uit zichzelf te halen? Dan zoeken wij jou. 

Enthousiaste sportinstructrice gezocht!  
 

Plaats:   Leusden 

Niveau:   MBO of hoger 

Voor:     15-20 uur per week 

Salaris:   € 12,88  per uur (instap) 

 

Wat houdt deze rol in?  

Als sportinstructrice start je de ochtend om 7.45 uur met een korte schoonmaakronde door de 

sportschool, waarna je de computer opstart, de muziek aanzet om vervolgens om 8.00 uur de deur te 

openen voor onze leden. Zij staan vol enthousiasme te wachten om te beginnen met ons sportcircuit en 

jij ontvangt ze hartelijk. Wanneer onze leden beginnen met hun sportcircuit ga jij aan de slag om ze te 

coachen. Je let hierbij op hun houding en corrigeert deze waar nodig, je kijkt of ze de oefeningen 

correct en met de juiste spieren uitvoeren en je weet ze iedere keer weer te motiveren het beste uit 

zichzelf te halen. Dit alles terwijl je gezelligheid en sfeer brengt in onze sportschool, de waterkannen 

bijvult en toekomstige nieuwe leden ontvangt. Gedurende de ochtend lopen onze leden zonder 

afspraak naar binnen en starten hun sportcircuit wanneer zij daar aan toe zijn. Jij hebt de kracht om 

enthousiast en alert te blijven, ook nog aan het eind van de ochtend. Om 12.00 uur sluiten de deuren 

voor onze leden en is het jouw taak de vaat weg te werken en het circuit schoon te maken. Jouw werk 

eindigt om 12.30 uur.  

Je gaat met een goed gevoel, nagenietend van de vele leuke gesprekken en sportprestaties van 

de leden, weer naar huis.  

Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, zaterdag ochtend van 8.30 tot 11.00 

uur, woensdag middag van 16.00 tot 18.00 uur en maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 20.00 

uur. Jouw werkrooster zal variëren qua ochtenden, maar zal wekelijks minimaal uit 2 avonden en de 

zaterdagochtend bestaan. Het rooster wordt ruim van te voren gemaakt en hierbij kan rekening 

gehouden worden met jouw wensen. Wel hopen we dat je in tijden van ziekte of vakanties van 

collega’s extra inzetbaar bent. 

Wij zijn op zoek naar een gezellige sportinstructrice die aan de slag zal gaan in onze 

vestiging in Leusden.  

 

Gewenst profiel:  

 

• Flexibel 

• Enthousiast 

• Sfeermaker 

• Dienstverlenend 

• Zelfstandig 

• Plezier in sport en beweging 

• Affiniteit met voeding 



Over hart for her:  

Wij zijn een kleinschalige groepsfitnesstudio voor dames waar je in ons sportcircuit meedraait 

op het moment dat het jou uitkomt. Een gezellige, huiselijke plek waar men je naam kent, 

weet wat je bezig houdt en waar je wordt gestimuleerd te geven wat je in je hebt. Elke keer 

weer! 

 

Bij hart for her trainen topsporters, oma’s, hardlopers, andere gezellige sporters, tieners, 

vrouwen met jonge kinderen, oudere kinderen, drukke banen en minder drukke banen, 

vrouwen die al heel fit zijn, vrouwen die dat vroeger waren en weer willen worden. Iedereen 

krijgt bij hart for her een training op haar eigen niveau, op een fijne manier. 

 

Daarnaast werken we met PS. food & lifestyle en de Vytal app om onze klanten te begeleiden 

in hun afslanktraject en bij het veranderen van hun leefstijl. 

Wanneer je jouw draai hebt gevonden in ons leuke sportcircuit zien we graag dat je allround 

gaat worden en onze klanten ook gaat begeleiden met hun afslanktraject.  

Wat bieden wij?  
Bij hart for her werken we in een kleinschalig en gezellig team. We hebben een prettige werksfeer en 
onze passie is om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Om jou goed op weg te helpen 
krijg je een interne opleiding om je alles te leren wat je nodig hebt. Ervaring binnen de sportbranche 
is dus niet nodig, enthousiasme en leergierigheid wel. Regelmatig houden we kennisdeelsessies om 
onze kennis te blijven verbeteren. 
 

Daarnaast bieden wij: 

• Contract voor 15-20 uur per week; 
• Korte diensten; 
• Tijdelijk contract, met de intentie deze te verlengen; 
• Personeelsborrels; 
• Attenties bij je verjaardag en feestdagen; 
• Gratis sporten; 
• Doorgroeimogelijkheden. 

Enthousiast? 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!  
Stuur je CV en motivatie naar: margiet@hartforher.nl.  

Indien je vragen hebt over de vacature, de werkzaamheden of het bedrijf, kun je gerust contact 
opnemen met Margriet via: 06 39 18 24 48.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


