
 

   
 

 

 

VACATURE SPORT- & BEWEGINGSCOACH 
FREELANCE OF STUDENT 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

   
 

Zijn sport & beweging jouw passie? Spreekt de buitenomgeving jou aan? Werk je zelfstandig en weet 
je anderen te motiveren? Heb jij een intrinsieke motivatie om mensen te helpen bij het realiseren 
van hun doelen? Wil je ze niet alleen hun doelen laten bereiken, maar ook laten groeien als persoon? 
Dan ben jij misschien diegene  naar wie wij op zoek zijn.  

 

Wij zijn op zoek naar een sportcoach op zelfstandige basis (freelance) of een student, om ons team 
te versterken. Dit binnen de regio Brussel, Leuven & Getevallei. Fitter&Fitter biedt sport & beweging 
aan via outdoor bootcamp, personal training, small group training, looptechniek training en sport 
en beweging bij bedrijven/bedrijfssport. Coach worden bij Fitter&Fitter is meer dan enkel trainer 
zijn, je maakt deel uit van ons team, waarbij je niet alleen werkt aan onze gezamenlijke missie, maar 
ook aan jezelf als coach en ondernemer.  

De Functie  

Binnen Fitter&Fitter vervul je een uitdagende en zeer afwisselende rol als trainer/coach. Je bent niet 
alleen bezig met coaching maar ook met de ontwikkeling van de personen. Je ondersteunt het team 
door het zelfstandig geven van trainingen en door mee te werken aan de interne werking van 
Fitter&Fitter. Ook is er ruimte voor het uitwerken van zelfstandige projecten. Wat ons onderscheidt is 
niet alleen resultaat op fysiek vlak, maar ook een sterke focus op plezier, beleving en intrinsieke 
motivatie en dit steeds in de buitenlucht. Laat dit laatste hetgeen zijn wat ons zo uniek maakt. 

Werkzaamheden 

• Trainingen geven afhankelijk van competenties. (Bootcamp, SGT, PT, looptechniek, 
sportclubs, …) 

• Administratieve opvolging van klanten 
• Eigen inbreng en projecten uitwerken 

Jouw profiel 

Bij voorkeur behaald of onderweg: 

• Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 
• EN/OF  Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  

Of  

• Bachelor in sport en bewegen  
• Bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie 
• Voldoende gecertificeerde achtergrond. (NASM, CHIVO,…)  
• Bachelor voeding en dieetkunde kan een meerwaarde zijn 
• Rijbewijs B en/of in het bezit van een fiets 
• Je kan zowel schriftelijk als mondeling dynamisch, klantgericht en vlot communiceren in het 

Nederlands en Engels  
• Je werkt kwaliteitsvol, planmatig en toont initiatief 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken binnen de visie van Fitter&Fitter 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld  

 

 

 



 

   
 

Wat kan Fitter&Fitter jou bieden 
• Een uitdagende freelance job of studente job waarbij je mensen kunt helpen 
• Werk in een leuk, jong en ondernemend team 
• Veel ruimte voor eigen inbreng 
• De kans om je zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen in een ambitieus en 

snelgroeiend bedrijf 
• Competitieve verloning 

Interesse? 

Stuur ons  je sollicitatiebrief en cv en check zeker onze website voor meer informatie via 
onderstaande gegevens.   

 

Bart Delobel 

Owner & Sports Coach | Fitter&Fitter 

Mobile: +32 496 856455  

site: www.fitterandfitter.be 

email: info@fitterandfitter.be 

 

Check ook onze andere pagina’s:  smallgrouptraining.be, 
brusselsbootcamp.be, fitnessatwork.be & researchrun.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


