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Vacature train(st)er MSK gym  

Op de vrijdagen worden in onze gymzaal in Musselkanaal 2 lessen 

combigym en 2 lessen jumping aangeboden. Dit zijn vier leuke groepen met enthousiaste sporters in 

diverse leeftijdscategorieën, echter kunnen zij natuurlijk niet zonder een sportieve en enthousiaste 

train(st)er! Op korte termijn is er ruimte voor het overnemen van de leiding in deze lessen.  

De lessen bestaan nu uit een zeer gevarieerd aanbod van sport en spel, gym en freerunning. Zeer 

diverse lessen met daarnaast ook veel variatie qua leden in de verschillende lessen.   

Ben jij een gemotiveerde train(st)er en minimaal in het bezit van een Dutch Gymnastics (KNGU) 

licentie niveau 3 (ALO/CIOS) en heb je affiniteit met onze tak van sport? Dan zijn onze leden op zoek 

naar jou! 

Wij bieden: 

 Een 4-tal vaste uren in de week op de vrijdag middag/avond, met je eigen groepen 

 Een goede overdracht van de groepen door onze huidige enthousiaste trainer 

 Een leuke werkplek bij een gezellige en actieve vereniging 

 Een vergoeding welke gebaseerd wordt op je opleidingsniveau en eventuele werkervaring 

 Een gymzaal die voorzien is van diverse attributen om gevarieerd en veilig les te kunnen 

geven 

Wij zijn:  

 Een actieve gymvereniging waar een gevarieerd lesaanbod is voor diverse doelgroepen. Naast 

peuter-/kleutergym, recreatief turnen/toestelgym, turnen en acrogym wordt er voor 

volwassenen bijvoorbeeld jazz dans en combifit aangeboden. Op de vrijdag worden er 

meerdere uren combigym en jumping4ever gegeven, welke uren beschikbaar zijn in de 

vacature. 

 Een gezellige laagdrempelige vereniging die het belangrijk vindt dat iedereen kan meedoen.  

 Het lenig alternatief!  

Voor meer informatie en om een beeld te krijgen van onze vereniging kun je een kijkje nemen op 

www.mskgym.nl en op onze facebookpagina: MSK gym. Nieuwsgierig naar onze vereniging? 

Benieuwd naar onze lessen? Is je interesse in enige vorm gewekt? Dan komen wij graag met je in 

contact!   

Ben jij of ken jij die sportieve, enthousiaste en zelfstandig trainer? Stuur dan je reactie naar 

mskgym1924@gmail.com.   

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur en de leden van MSK gym uit Musselkanaal  
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