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VI SØGER! 

Personlig Træner/Cross Instruktør 

Vi løber stærkt os Auning Styrke & Motion!  
 
Derfor søger vi lige nu to stærke profiler til at hjælpe os.  
En Personlig Træner og en Crosstraining instruktør (eller måske 1 i samme person) 
 
Om stillingen som personlig træner: Du får ansvaret for at planlægge og gennemføre 1:1 personlig 
træning, small-group PT hold, workshops i centerets lokaler eller omkringliggende områder.  
 
Vi sætter fagligheden i højsædet og det er derfor vigtigt, du har en træningsfaglig uddannelse som fx 
personlig træner, idrætsfaglig bachelor/kandidat eller anden relevant uddannelse. 
Man er selv ansvarlig for at finde og afvikle timer. Henvisninger fra centeret er ikke en selvfølge. 
Er du selvstændig eller ønsker at blive det, hjælper vi gerne til med opstarten. 
 
Om stillingen som crosstraining instruktør: Du får til ansvar at planlægge og gennemføre cross baseret 
holdtræning flere gange ugentligt. Struktur og kvalitet i vores holdtræninger vægtes højt og det er derfor 
vigtigt, at du har viden, lyst og interesse i træningsformen og gerne en instruktør uddannelse med i 
bagagen.  
 
Generelt om at arbejde hos Auning Styrke & Motion 
 
Som en del af Auning Styrke & Motion får du bl.a. 
 

 Løbende sparring med erfarne og veluddannede trænere og coaches 

 Stort og veludstyret center til rådighed 

 Du bliver en del af et unikt fællesskab med stærke værdier 

 Stort område til outdoor træning til rådighed i sommerperioden 

 Mulighed for oplæring samt personlig og faglig udvikling 

 Mulighed for at påvirke nye tiltag, ideer og koncepter 

Vi forventer: 
 

 Viden, interesse og lyst til udvikling, både fagligt og personligt 

 Du har en ukompliceret tilgang, hvor intet er forbudt eller farligt 

 Du er åben, imødekommende og tager ejerskab i centeret som helhed 

 Du ønsker at videreudvikle dig med mere uddannelse og viden, gerne inden for et specifikt 

fagområde. 

 Du bidrager til virksomhedens salgsaktiviteter og generelle drift i samarbejde med øvrige trænere 

ved fx at lave salgsmateriale eller være aktiv på de sociale medier. 

Send din ansøgning og CV til: info@auningstyrkeogmotion.dk 
Begge stillinger er deltidsstillinger, dog med mulighed for at skabe en fuldtidsstilling.   
 
Alle med interesse i stillingen opfordres til at søge. Vi glæder os til at høre fra dig  
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