CrossFit Solid Nyköping växer och söker fler medarbetare!
Vi söker därför dig som är en passionerad och kompetent coach, och som
brinner för träning!

Vad vi söker:
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för andra människor, oavsett
ålder och bakgrund. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha coachat
CrossFit-klasser och tränat människor på individuell nivå (PT). Du bör vara
beredd på att jobba på flexibla arbetstider, vilket förutom dagtid kan betyda
tidiga morgnar, sena kvällar eller helger. Formella utbildningar eller kurser
relaterat till vår verksamhet är meriterande. Ett stort plus om du också
anser att ordning och reda är A och O.
Vem är du?
För att du ska trivas hos oss bör du såklart älska träning och trivas med att
omge dig av svettiga, glada och ambitiösa människor. Du tror på
träningsformen CrossFit vilket också märks på din utstrålning på plats. Du
gillar att ständigt söka efter ny kompetens och hålla dig uppdaterad kring
branschen. Du har ett öga för detaljer, både när det kommer till att fylla på
kaffekannan i tid, borsta våra Eleikostänger skinande rena samt att du alltid
är först med att välkomna nya människor som kommer in genom dörren.
För att inte känna dig allt för bortkommen i vårt gäng så har du förmodligen
stenkoll på vem Mat Fraser är, du kanske också någon gång har önskat att
du tog dig till CrossFit Games, och du har säkert redan lyssnat på alla
avsnitt av Wod Pod 😉

Tjänsten:
En dag på jobbet skulle kunna innebära coachning av klassiska klasser i
CrossFit, gymnastik eller olympiska lyft. Du håller i så väl PT-timmar som
senior, barn eller företagsklasser. Du assisterar vår box manager
administrativt och du hjälper till med lokalvård, försäljning, kundservice
och eventplanering. Beroende på din individuella kompetens och passion så
finns möjlighet att även vara med och utveckla verksamheten genom bl.a.
olika marknadsaktiviteter och kurser.
Vi kommer att rekrytera till flera tjänster, både heltid och
deltidsanställning.
Vilka är vi?
CrossFit Solid Nyköping är en plats för alla. Vi är inte ett vanligt gym, utan vi
är en innovativ träningsanläggning där en stor kompetens från
träningsvärldens alla hörn samlas. I en inspirerande miljö hjälper vi
människor närmare sin fulla fysiska kapacitet oavsett om de är elit eller
nybörjare. Via coachledda gruppass eller individuell träning lär sig våra
medlemmar lyfta, springa, hoppa, dra, klättra och en massa annat som får
dem att fungera bättre i vardagen.
Nu vill vi komplettera vårt sköna gäng med drivna coacher som besitter
härliga personligheter och kompetenser som gör oss till en ännu grymmare
träningsanläggning.
Ansökan:
Välkommen in med din ansökan innehållandes CV och personligt brev till
josefine@crossfitsolidnykoping.se senast den 28 mars. Rekrytering och
intervjuer sker löpande.

För mer info:
Josefine Johansson, Verksamhetschef CrossFit Solid Nyköping
070 – 110 28 00
josefine@crossfitsolidnykoping.se
www.crossfitsolidnykoping.se

