
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITNESS SALES EXECUTIVE GEZOCHT 

Wie zijn wij? 
LagoClub Zwevegem zal haar deuren openen in juni 2018. Dit eigentijds sport- en recreatiecentrum heeft naast een 

mooi 25m-bad ook een recreatief aanbod met een kinderbad en een sauna. Je vindt er ook een eigentijdse lounge 

waar je een hapje kan eten.  

Daarnaast is er ook een uitgebreide fitness waar je onder begeleiding, zowel op individuele basis als in 

groepslessen, kan werken aan je conditie. Een brede doelgroep aanspreken met een evenwichtige verhouding 

tussen prijs en kwaliteit is onze prioriteit voor het uitbouwen van onze fitness. 

Het centrum wordt in een PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen de gemeente Zwevegem en Lago 

Group met als aandeelhouders vijf, in zwembaden gespecialiseerde, bedrijven. 

 

 

Wie ben jij? 

Sociaal 

Met je sterke communicatieve vaardigheden ben je sterk in het leggen van contacten en ga je flexibel, zeer klant- 
en servicegericht te werk. Je bezit een sterke motivatie die je samen met je mensenkennis inzet om zoveel 
mogelijk nieuwe club members aan te trekken.  

Analytisch 

Je bent een ambitieuze medewerker en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden. Verder ben je ook 
cijfermatig ingesteld die je inzet om je targets te behalen.  

Loyaal 

Je gaat aan de slag als een leergierig en gedisciplineerd persoon. Indien nodig ben je bereid om lange dagen te 
maken en individuele uren te werken die gepaard gaan met gesplitste diensten. Wanneer er extra uren gewerkt 
moeten worden onderga je deze werktijden met een glimlach.  Jouw harde werk en lange uren worden nadien 
zeker beloond door de mogelijkheid van het recupereren van de overgepresteerde uren. Dagelijks verschijn je 
verzorgd op het werk met gepaste bedrijfskledij. 

Expertise 

Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring in sales en je beschikt over een commerciële instelling. In het verleden 
heb je alreeds bewezen succesvol te zijn in de verkoop en heb je enige ervaring opgedaan met sport, bij voorkeur 
met fitness en groepsfitness. 
Door je professionele houding netwerk je zonder problemen en ga je eerlijk en integer aan de slag. Als 
initiatiefnemer ga je resultaatgericht en stressbestendig aan het werk. Verder ben je in het bezit van een 
Bachelordiploma of heb je al heel wat ervaring opgedaan in deze sector.  

Scherp 

Je bent besluitvaardig en werkt doelgericht. Je beschikt over het vermogen om alle geïnstalleerde systemen en 
procedures te volgen en deze dagelijks uit te voeren. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat ga je doen? 
 Je prioriteit is het uitbouwen van een klantenbestand voor deze nieuwe fitness door de verkoop van onze 

producten (abonnementen, coaching, groepslessen…); 

 Je voelt aan wat de (potentiële) klant wil en verwacht en weet hier handig op in te spelen;  

 Je weet waar potentiële klanten zich bevinden en weet ze ook via gerichte acties en promoties te bereiken;   

 Kwaliteitsvolle fitnessprogramma’s aanbieden en een meerwaarde creëren voor je bezoekers is voor jou een 
vanzelfsprekendheid door je goede kennis van de fitness markt; 

 Je werkt (pro)actief aan de uitbouw van het klantenbestand door gerichte marketingacties, (telefonische) 
acquisities, opvolgen van leads, adviserende verkoop bij nieuwe klanten en opvolging van hun eerste stappen 
binnen onze fitness; 

 Uiteraard blijf je op de hoogte van de trends in de markt, waarop je altijd adequaat inspeelt;  

 Je doet een korte opvolging van de verkoopresultaten en weet bij te sturen indien nodig; 

 Je straalt mee het imago en de waarden van de organisatie uit en hecht veel belang aan veiligheid, dynamiek, 
orde en netheid via open communicatie; 

 Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de Centrummanager van S&R Zwevegem; 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden jou een veelzijdige job met diverse verantwoordelijkheden en sociale contacten in een plezierige en 

sportieve omgeving. Je krijgt de uitdaging om de club mee uit te bouwen tot een succesvolle zaak door middel van 

je expertise en communicatieve vaardigheden en het aantrekken van nieuwe clubleden.  

Je krijgt de kans om zowel je sales als je coachende vaardigheden verder te ontwikkelen en je krijgt de nodige 

vrijheid om doelstellingen te behalen.  

Je krijgt de kans om samen met de centrummanager nieuwe initiatieven en activiteiten te ontwikkelen. Je werkt 

onder flexibele werktijden en je salarispakket dat bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met 

de meest voorkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering,… 

 

Meer info of interesse? 
Wil je meer info over Lago? Neem dan zeker een kijkje op onze website http://www.lago.be/  

Wil je solliciteren voor deze functie? Ga naar: http://lago.talentfinder.be/index.aspx  
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