SCALA søger instruktører
SCALA giver lige nu dig muligheden for at blive en del af et energisk og dynamisk team. Vi vægter
glæde, forståelse og respekt for hvert medlem højt. Hos os er der plads til alle uanset alder,
trænings ønsker, mål og behov.
DU FÅR
Som ansat i SCALA bliver du en del af et stærkt team, der løfter i flok. Vi stræber efter højt fagligt
niveau, kvalitet og service.
Du får mere end blot en arbejdsplads. Vi er et team med stort fokus på holdånd og med engageret
kollegaer og medlemmer.
Din arbejdstid er 1-7 timer om ugen og kan være placeret morgen, eftermiddag, aften, weekend
og helligdage
HVEM ER DU
- Du kan lave inspirerende, motiverende og sjov undervisning
- Du kan undervise med højt fagligt niveau og respekt for medlemmer på dit/dine hold
- Du kan tilbyde undervisning, der er tilpasset den målgruppe du underviser, med fokus på korrekt
udførelse af øvelser.
- Du kan informere medlemmerne om relevante aktiviteter i SCALA samt tilbyde vejledning i
hvilken hold, der matcher den enkeltes behov og niveau.
- Du er instruktør i enten Les Mills, aerobic, crossfit, biking eller yoga.
DU HAR OG ER
- Du er fleksibel og hjælpsom
- Du er motiverende og glædesskabende
- Du er et positivt og udadvendt menneske, der har fokus og respekt for det enkelte medlem
- Du er interesseret i, at holde din viden opdateret og sikre at medlemmerne får den bedste
træningsoplevelse hver gang.

KONTAKT
Har vi vakt din interesse?
Så send en kort ansøgning til info@Scala-centret.dk med titlen ansøgning (+ evt. din holdtype),
Grundet vi er midt i en ferieperiode, vil du først hører fra os i løbet af uge 32.
Vi glæder os til at hører fra dig!
Med venlig hilsen
Paya Johansen; Group Fitness manager, Jens Eriksen og Irene H. Thomsen; Centerejere

