CrossFit Solid Nyköping söker en ny driftig medarbetare!
Brinner du för träning, friskvård och kundrelationer? Det gör vi också! Vi kan erbjuda dig en
fantastisk rolig roll som driftansvarig med fokus på hälsosatsningar och företagsfriskvård på
CrossFit Solid Nyköping.
Du behöver inte kunna CrossFit på dina fem fingrar, det kan vi, däremot behöver du ett
brinnande intresse för att peppa människor till ett hälsosamt liv och gilla att knyta och vårda
kontakter. Hos oss CrossFit Solid Nyköping tror vi på medarbetarnas driv och initiativförmåga
och därför läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en person som gör det lilla extra
för medlemmar och medarbetare varje dag. Som driftansvarig har du hand om det löpande i
verksamhetens lokaler, vilket innebär allt från kontakter med larmfirman till att se till att det
finns toalettpapper och magnesium. Det kan också handla om att köpa in och reparera
utrustning och utvärdera säkerhet.
Vi tror att du har jobbat med träning ett tag och har förflutet inom service och försäljning.
Du kan gå från planering till att förpacka och sälja in ett projekt med en god
kommunikationsförmåga – för att få med alla på tåget!
Du känner dig bekväm med att stå inför grupp och leda andra, är pt-utbildad och det är extra
plus om du har erfarenhet av något specialområde, som barnträning, mammaträning eller
liknande.
Vilka är vi då?
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. Vi sätter medlemmarna främst och har en lekfull och inkluderande attityd
samtidigt som vi erbjuder tuff och utmanande träning. Det ställer stora krav på oss som
arbetar och vi har färre medlemmar och högre coachtäthet än de stora kedjorna. Vi jobbar
med kvalitet och är måna om att vår särart går igen i vår kommunikation.
Vill du jobba i ett tight och roligt gäng där din röst blir en viktig del av slutprodukten? Kan du
träning, genomföra projekt, har en bra kommunikationsförmåga och gillar service? Är du en
säljande typ som gillar att nätverka och lyssna på vad kunden behöver? Då vill vi gärna jobba
med dig!

Ansökan:
Välkommen in med din ansökan innehållandes CV och personligt brev till
josefine@crossfitsolidnykoping.se. Rekrytering och intervjuer sker löpande.

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

