Vi söker CrossFit
Coacher!
Är du nästa stjärna i vårt CoachTeam?
CrossFit LifeBox växer och vi söker nu coacher med ambitioner!
CrossFit är en av världens snabbast växande träningsformer just nu. Vi på CrossFit LifeBox på
Lamberget i Karlstad har bedrivit vår box sedan 2013. Vi är idag ca 200 medlemmar och är i
ett expansivt skede. Vi söker därför coacher som vill vara med i vår fortsatta resa “from good
to great”. Crossfit LifeBox finns för att hjälpa våra medlemmar att förbättra sin hälsa och sin
livskvalitet. Vi levererar förstklassig service i form av coachning och vägledning. Vi tror på att
alltid erbjuda hjälp. Vi tror på att föregå med gott exempel. Vi tror på långsiktighet och
kontinuitet. Vi säljer inte en produkt eller ett koncept utan vårt mål är att ge resultat.
Vi söker både dig med mycket erfarenhet och dig som vill starta din karriär som coach i en
box med kompetent ledning. Vi letar också både efter dig som vill/kan coacha ett par pass i
veckan och dig som vill coacha oftare, vårt behov växer då vi har MYCKET på gång!
Vi på CrossFit LifeBox kommer att ta ansvar för att lära upp dig och bidra till din fortsatta
utveckling. Vi som äger CrossFit LifeBox är CrossFit Level 1 & 2, Elittränare samt utbildade
inom idrott & hälsa och med flera års erfarenhet av friskvårdsarbete. Vi brinner för att få
människor att röra sig, att inspirera och motivera till en sund livsstil. Vi har utöver våra
medlemmar i boxen även ett antal idrottsföreningar knutna till oss samt flera företag som vi
skräddarsyr träningsupplägg åt.
Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta med att coacha våra medlemmar på våra pass. Även
försäljning av medlemskap och event i boxen. Personlig träning i boxen kan också bli aktuellt.
Utbildning
Meriterande är CrossFit Level 1 utbildning eller andra andra utbildningar inom CrossFit. Även
annan utbildning inom hälsa och träning är önskvärt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att
leda grupper inom träning eller idrott.
Arbetstid: Deltid Lön: Timlön
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till: info@crossfitlbk.com
SENAST 30 oktober vill vi ha in din ansökan
( vi ser löpande över ansökningar och kontaktar dig om vi vill träffas personligen )
crossfitlifebox
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