
VACATURE 

De Boxing Company helpt mensen betere en bewustere keuzes te maken om zo een gezonde en 
actieve levensstijl te ondersteunen. Het leveren van maatwerk en gepersonaliseerde programma’s, 
passend voor iedereen en onder alle omstandigheden. De Boxing Company heeft boksen toeganke-
lijk gemaakt voor een breed publiek en gebruikt het middel boksen, samen met functionele circuit- 
en krachttraining, om fit te worden. Bij ons zul je dus geen blauwe ogen en/of scheve neuzen zien;) 
We groeien hard en daarom zijn we op zoek naar allround trainers. 

Ben jij een ervaren/opgeleide trainer [Fitnesstrainer A, CIOS en/of ALO]? Of heb je passie voor 
sport en wil je dit vak graag leren? Ben je enthousiast, daadkrachtig, sociaal en commercieel? Dan 
pas je goed in het team. We hebben een jong team van hardwerkende professionals met passie 
voor hun vak en liefde voor de organisatie.  

WAT GA JE DOEN

Je geeft de groepslessen; Pink Boxing, Cross Boxing, HIITIT en Masterclass 

Je geeft small-group, personal- en pads trainingen 

Je bereidt trainingen voor en zorgt hierin voor voldoende uitdaging en afwisseling 

Je motiveert en inspireert onze leden bij het behalen van hun doelen 

Je ontvangt potentiële leden op een enthousiaste manier en zorgt voor een goede opvolging

Je zorgt er samen met collega’s voor dat de club er representatief uitziet

Je zorgt samen met je collega’s voor promotie van de club 

Je levert creatieve content aan voor onze socials 



JIJ 

WAT WE JOU BIEDEN 

SOLLICITEREN
Enthousiast geworden? Solliciteer dan snel en laat Mitchell weten waarom jij onze nieuwe 
collega bent, via mitchell.rotterdam@boxingcompany.nl of +31 6 48 82 31 23 #jointhemovement

VACATURE 

Hebt passie voor sport en brengt dit graag over op anderen 

Bent zelfstandig, flexibel en pakt je verantwoordelijkheid 

Vindt het leuk om te ontwikkelen en bent leergierig 

Staat te springen als je training mag geven, het is jou nooit teveel 

Tovert een glimlach op het gezicht van de leden die je zojuist hebt uitgeput;)  

Werk je bij Boxing Company 
dan ben je onderdeel van een 
professioneel team waar de 
ambitie vanaf spat! Met z’n al-
len zijn we echt met hele toffe 
dingen bezig. De gezamenlijke 
doelen zorgen ervoor dat col-
lega’s onze cultuur omschrij-
ven als een familiegevoel.

We geloven dat passie de 
basis is voor alles en dat 
heel veel dingen aan te leren 
zijn. We stimuleren oplei-
dingen, bieden groeikansen 
maar leren jou ook graag 
dingen die nog nodig zijn om 
je functie (nog beter) uit te 
kunnen oefenen.

Een toffe werkplek met 
veel afwisseling in zowel 
werkzaamheden, trainingen, 
collega’s als leden.  


