
 
 
  

Functieomschrijving 

• Geven van groepslessen:  BBB 
• Je les voorbereiden, zorgen voor voldoende 

variatie en uitdaging  
• Veilig, verantwoord en gemotiveerd lesgeven  
• Klanten op een correcte manier informeren 

over lopende acties, tarieven, abonnementen,… 

Jouw profiel 

• Je behaalde minimum een diploma secundair 
onderwijs, bij voorkeur met specialisatie in de 
sport- of recreatiesector  

• Je hebt ervaring in het geven groepslessen  
• Je bruist van energie en bent optimistisch 

ingesteld  
• Je bent creatief en je hebt zin voor 

verantwoordelijkheid  
• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk 

vormen geen probleem voor jou  
• Je kan werken op zelfstandige basis of via 

interim-contract  
• Je bent vlot Nederlandstalig 
• Je bent vanaf 12/09/2022 beschikbaar op 

donderdagavond om 20u  

GROEPSLES-
GEVER BBB 
(1 uur) 

Groep Sportoase vormt de 
grootste gezondheidspartner 
van België. Niet alleen qua 
aanbod, maar ook qua beleving 
en aanpak, zijn we uniek in onze 
soort, en dat zowel als sport- en 
werkplek. Met binnenkort onze 
20ste vestiging bieden we een 
breed en ongezien bewegings-
aanbod aan, waarmee we 
zorgen voor een fittere en 
gezondere samenleving. Daarbij 
geven we zelf steevast het 
goede voorbeeld. Zo laten we 
onze medewerkers sporten 
tijdens de werkuren, belonen we 
hen met extra vakantiedagen 
naarmate ze sporten na hun 
werkuren en kroonden we ons al 
6 jaar op rij tot het snelste bedrijf 
op de AG Antwerp 10 Miles. 

SPORTOASE PHILIPSSITE 
ZOEKT 



 

Philipssite 6 

3001 Leuven 

Wat bieden wij jou? 

• Een goede verloning met tal van extra 
voordelen 

• Interne en externe opleidingen om je meer 
expert te maken in je domein 

• Een dynamische werkomgeving 
• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen 

bouwen we aan de toekomst 
• Een baan in een bedrijf dat maximaal een 

duurzaam beleid nastreeft 
• Een baan waarin je meewerkt aan een 

gezondere samenleving voor iedereen 
• Sporten tijdens de werkuren en de 

mogelijkheid om extra vakantiedagen op 
te bouwen als je sport na de werkuren 

jobs@sportoase.be 

016/740.740 

Als medewerker van Sportoase kan je sporten 
tijdens de werkuren 

Word je beloond met extra vakantiedagen 
naarmate je bij ons sport na je werkuren 

En geniet je van enorm veel 
doorgroeimogelijkheden 


