Aalborg største træningscenter søger ny fitnesskoordinator.
Vil du stå i spidsen for DGI Husets fitnessafdeling samt have ansvaret for en holdplan med over 120 hold
om ugen, og kan du formidle og sælge vores tilbud?
Som fitnesskoordinator er du en central spiller i huset! Vi forventer, du har et højt energiniveau og er synlig
for både husets medlemmer, samarbejdspartnere og erhvervskunder.
Dine arbejdsopgaverne er fordelt mellem ledelse, administration og som instruktør på vores holdplan.
Du bliver ansvarlig for:
•
•
•

Overordnet drift af DGI Huset fitnessafdeling, inkl. hold- og vagtplan.
Personaleledelse af 80 dygtige timeansatte instruktører.
DGI Husets øvrige motionstilbud f.eks:
Drift af tilbud som timeudlejning på klatrevæg, familie- og feriekoncepter samt drift og udvikling af
tiltag på områderne Teambuilding, CompanyDEAL, idrætsevents og Sundhedstilbud.

Fordelingen af dine opgaver varierer, men det forventes, at du er instruktør på en række faste hold,svarende til 5-7 timer om ugen.
Som person er du:
✓ En stærk koordinator med et godt overblik.
✓ Resultatorienteret med en god forståelse for sammenhæng imellem salg og service.
✓ En smilende udadvendt og åben person, der skaber gode relationer til andre uanset baggrund –
unge som ældre, trænede som uøvede. DGI Huset favner dem alle!
✓ Initiativrig og motiveret for at gøre en forskel.
✓ God til at gennemføre nye tiltag – både egne og andres idéer.
✓ Både selvstændig og en stærk holdspiller.
Dine faglige kvalifikationer:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Erfaring med fitnessbranchen.
Interesse for udvikling af koncepter og events.
Gode IT-kvalifikationer (Office-pakken, bookingsystemer og sociale medier).
Erfaring med foreningsidræt.
Erfaring med personaleledelse/koordinering.
Du er selv en erfaren instruktør.

Vi tilbyder dig:
✓ Et afvekslende job, hvor to dage ikke er ens.
✓ En arbejdsplads med en uformel atmosfære.
✓ Fri træning til dig og din familie.
Vi tilbyder en fast fuldtidsstilling. Opstart senest 1. august 2022.
Ansøgningsfrist senest d. 15. maj 2022 til Direktør Carina Lind Husum på e-mail: clh@dgihus.dk
Om DGI Huset Nordkraft:
DGI Huset Nordkraft ligger i det gamle kraftværk i Aalborg. Med sin centrale placering i Nordkraft er DGI
Huset midtbyens mest spændende og moderne idrætsanlæg.
Vi har omdannet 5000 kvm. af Nordkrafts samlede 30.000 kvadratmeter til et væld af udbud, som
sportshaller, springanlæg, træningssale, fitnesscenter og mødelokaler. Udover alt dette har vi Danmarks
højeste (20 meter) indendørs klatrevæg.
Vi arbejder innovativt og udviklingsorienteret med nye koncepter og tilgange til idræt og motion.

