
Fitness & Leisure Instructor | Werken in het buitenland 

Deze baan biedt een flexibel contract om in het buitenland te werken. Een EU- of Brits 
paspoort is vereist.  
Als je lokaal wilt werken - zoek dan naar banen met een specifiek land of bestemming. 
 
 

Maak deel uit van ons beroemde TUI Destination Team als een van onze gemotiveerde en 
inspirerende TUI BLUE Fitness Professionals, waar elke dag een kans is om onze gasten te laten 
glimlachen en 'live happy' te maken. 
 
OVER DE FUNCTIE 

• Je maakt en geeft een breed scala aan fitness sessies, waaronder aqua-, kracht-, cardio- 
en welzijnslessen aan onze gasten van alle leeftijden en nationaliteiten. 

• Je plant en verzorgt ook een breed scala aan dag-, sport- en avondentertainment. 

• Je stelt de gasten centraal bij alles wat je doet door consequent de interactie met de 
gasten aan te gaan. 

• En je levert de hoogste kwaliteit service en gastervaring volgens de TUI-normen. 

Je leert meer over TUI BLUE en onze in-house Fitness Instructor Qualification gedurende je 
recruitment ervaring 

OVER JOU 

• Je bent een leuke en levendige persoonlijkheid die zowel solo als in een internationaal 
team kan werken.  

• Je bent bereid om te leren en je in te zetten, en je hebt een groot aanpassingsvermogen 
en bent flexibel en kunt goed onder druk werken. 

• Je voelt je comfortabel om goed te communiceren in het Engels - andere talen zijn 
voordelig maar niet verplicht. 

• Je houdt van alles wat met sport en fitness te maken heeft en je hebt veel persoonlijke 
ervaring op dit gebied. Een certificaat op het gebied van fitness of welzijn is een groot 
voordeel, bijv: Exercise to Music, Yoga, Pilates, Personal Training, enz. 

• Je bent beschikbaar om begin maart 2023 onze in-house training in Turkije bij te wonen. 

• Tot slot ... zult u trots zijn om altijd onze 'TUI Smile' te dragen en te vertegenwoordigen. 

OVER ONS AANBOD 

 

• Een baan in de fitness bij TUI biedt meer dan je basissalaris dat al begint bij 950 € 
netto/maand.  

• Je particuliere ziektekostenverzekering, accommodatie inclusief 
elektriciteitsrekeningen en maaltijden & frisdranken tijdens de werkingsdata van het 
hotel zijn inbegrepen. 

• Vluchten & Uniform zijn uiteraard standaard. 

• Je Verklaring Omtrent Gedrag (strafrechtelijke achtergrondcontroles) en 
visa/werkvergunningen worden door ons betaald.      

• Wij betalen je voor alle face-to-face trainingsdagen.  

• EU-erkende interne kwalificaties voor fitnessinstructeur worden aangeboden en 
worden voltooid en uitgereikt na 6 maanden dienst. 

• Gratis toegang tot ons speciale WeCare Team & 24/7 Wellbeing Hub. 



• Raak betrokken bij goede doelen en duurzaamheidsinitiatieven zoals de TUI Care 
Foundation. 

• Winterwerk en meerdere permanente doorgroeimogelijkheden beschikbaar. 
 
We houden ervan om jouw uniekheid te zien schitteren en de toekomst van reizen te 
inspireren. Als je meer wilt lezen over wat Diversity & Inclusion voor ons betekent, bezoek dan 
ons DNA.   
 
#TUIDestinationJobs #TUIJobsAbroad #TUIJobs #Summer23IsComing 

 

https://careers.tuigroup.com/our-dna/

