Sporttrainer, Personal trainer, groepstrainer,
kickbokstrainer in Zwolle
OSU! Kickboksen (boksen) en sport is voor jou zoveel meer dan sporten. Als trainer motiveer
jij mensen om het beste uit zichzelf te halen. Lesgeefervaring is niet verplicht. Een goede
technische basis en een enorme dosis enthousiasme is wat wij zoeken. De rest leer je bij ons.
Gaaf toch?
Jij bent betrokken. Het verbindt en vergroot zelfvertrouwen, kracht en weerbaarheid. Jij weet
dit krachtig over te brengen. Daarom zoek jij een team dat voelt als een tweede familie.
Binnen Tabonon hebben we verschillende manieren om te starten. Van ontdekken of het iets
voor je is. Tot een serieuze Leraar Martial Arts opleiding.
•
•

Heb jij ervaring binnen de (vecht)sport of kun je al lesgeven? Dan kun je na een korte
inwerkperiode zelf lessen geven.
Nog geen ervaring? Dan hebben wij een interne opleiding die je kunt volgen. Samen
kijken we wat bij jou past.

Tabonon: vechtsport voor iedereen
Tabonon staat voor kwaliteit, professionaliteit, sfeer en veiligheid. Op en naast de mat!
Samen met eerlijke en oprechte mensen maken wij (vecht) sport toegankelijk zonder af te
wijken van de hoogste kwaliteitsstandaard. De sfeer binnen Tabonon is belangrijk. Dit
creëren wij samen met de leden en ons team. Wij moedigen elkaar aan bij Gala’s en Matsuri
(ons recreanten evenement). We ontspannen tijdens de feesten met alle leden, de gezellige
BBQ’s en ook de koffiemomentjes na de lessen. Dit is voor ons Tabonon. Wij gaan er voor dit
in 2021 weer te kunnen doen, samen met jou!
Het grootste lesaanbod van Tabonon bestaat uit kickbokstrainingen, groepslessen en personal
training aan volwassenen, jeugd of in losse workshops. De meeste lessen worden in Zwolle
gegeven (twee vestigingen in Zwolle). We hebben ook een vestiging in Raalte.
Hoe het is als trainer bij Tabonon?
Dat hangt sterk af van wat jij wilt. Marten is net als trainer bij ons gestart. Dit was altijd al
een droom van hem. Waarom hij gekozen heeft voor Tabonon? “Om anderen verder te
helpen in de sport, de enorm positieve sfeer en bovenal de mensen. Het is zo’n gave club
waarin er zoveel verschillende mensen en niveaus samenkomen. “
Als trainer houdt het niet op bij alleen de lessen. Onze trainer Roos geeft naast kickboks- en
krachttraining ook voedingsseminars en organiseert de Warrior Games. Samen met het team
volgen wij verschillende trainerstrainingen van bijvoorbeeld Hanieh of Faldir.

Concreet betekent dit:
§
§
§
§
§
§
§

Positieve energie;
Eerlijk, oprecht, gepassioneerd en klantgericht;
Mensenkennis, jij ziet het talent van anderen;
Ervaring met kickboksen of boksen;
Ervaring met lesgeven is een pluspunt;
Een flexibele mindset;
Passie voor de sport!

Ons aanbod
Wij zorgen goed voor jou, op de mat en ook in de voorwaarden. Denk hierbij aan:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Samenwerken met jouw tweede familie in een sportieve informele omgeving;
Je krijgt een loondienstverband met vakantiedagen en 8% vakantiegeld (dit is
uniek binnen de vechtsport) of je werkt als ZZP'er;
Brutosalaris tussen de €10,- en €15,- per uur;
Contract op basis van 5 - 20 uren met uitzicht op verlenging;
Drie locatie waar je les kunt geven;
Opleidingen tot trainer en trainerstrainingen;
Begeleiding in didactiek, methodiek, pedagogiek en psychologie;
Afhangend van het aantal uren een gratis onbeperkt lidmaatschap voor alle
vestigingen;
Veel leuke sport events en team uitjes!

Meer weten?
Neem bij vragen contact op met Hanieh (06 5233 1133) of kom langs voor een (proef)les en
ervaar zelf de sfeer binnen Tabonon.
Is dit voor jou een KO?

