Tactisch inzicht, teambuilding, doorzettingsvermogen, durf,
doelgerichtheid en het vermogen om grenzen te blijven verleggen
met als doel het beste uit jezelf te halen. Dit zijn de persoonlijke
pijlers die de basis hebben gelegd voor de Boxing Company.
Join the club als ook jij weet hoe je barrières moet doorbreken om
je doelen te kunnen bereiken!

IT’S NOT A JOB, IT’S A LIFESTYLE
De Boxing Company helpt mensen betere en bewustere
keuzes te maken met betrekking tot voeding en beweging om
zo een gezonde en actieve levensstijl te ondersteunen. Het
leveren van maatwerk en gepersonaliseerde programma’s,
passend voor iedereen en onder alle omstandigheden. Onze
programma’s zijn opgebouwd vanuit de juiste combinatie
tussen plezier en toewijding.

TRAINER
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NEVER A DULL MOMENT
Je bereid professionele trainingen voor en werkt deze
uit conform de Boxing Company methode
Je motiveert en inspireert onze leden bij het behalen
van hun gewenste doelen
Je geeft zelfstandig diverse groepslessen waaronder
Pink Boxing, Cross Boxing & HIITIT maar ook Personal
Trainingen en Maatwerkprogramma’s
Je helpt onze leden met het behalen van hun doelen en
een gezonde levensstijl

JOIN OUR TEAM
Je bent meer dan welkom als jij een ervaren, opgeleide trainer bent [Fitnesstrainer A, CIOS en/of ALO]. Als je proactief bent,
enthousiast, energiek, professioneel én commercieel pas je goed in het team. Je wordt onderdeel van een club hardwerkende
collega’s met dezelfde liefde voor onze organisatie. We inspireren onze leden tot het maximale en helpen hen hun doelen te
behalen. Ons geheim? We maken sporten toegankelijk en leuk. Om onze waardering te uiten organiseren we regelmatig events
voor het team en voor onze leden.

COMPANY DNA

> COMMUNITY GOING WORLDWIDE
> WORK HARD, PLAY HARD
> NEXT LEVEL WORK-OUTS

BOOST YOUR CAREER
Laat Rudy van Laere op jouw manier
weten waarom jij onze nieuwe Trainer
gaat worden! Appen, mailen, brieven.
Het kan en mag allemaal..

