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Fitness Sales Executive  
LAGO SINT-TRUIDEN BLOESEMBAD 

LAGO is een groeiende groep in de sport- en 
recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 
subtropische zwembaden, een ecologische 

fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke 
binnenspeeltuin (Speelpunt). De opening van het 9e LAGO-
zwemparadijs staat in 2020 op de agenda. 
 
Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier 
te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat 
bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek. 
 

Voor het zwemparadijs   

zijn we op zoek naar een gedreven Fitness Sales Executive  
Sinds april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden 
Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs 
biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de 
wellness, sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje 
genuttigd worden in het Rest-eau-café.  
 
Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, 
en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België. 

Wat houdt je job als Fitness Sales Exectutive in?  

 

- Je zet alles op alles op de verkoop van de producten voor de fitness (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 bezoekers is voor jou 

een vanzelfsprekendheid. 

- Je werkt (pro)actief aan de verdere 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.  

- Je doet een analyse van de verkoopresultaten en weet bij te sturen indien nodig.  

- Je zet een retentiebeleid op voor de huidige klantendatabase.  

 

- Je gaat aan de slag met de diverse sociale media kanalen waar LAGO op aanwezig is, waar je 

verantwoordelijk bent voor de communicatie van specifieke publicitaire acties & events. 

- Voor het werven van nieuwe leden en het creëren van ledenfidelisatie ga je creatief te werk. 

- Je gaat actief aan de slag om abonnements- en geschenkformules te stimuleren. 

- Je gaat steeds op zoek naar leuke acties om het hart van de bezoekers te winnen en werkt deze uit. 

 

 Je denkt mee na over nieuwe initiatieven om de werking van LAGO CLUB Sint-Truiden naar een NOG 

hoger niveau te tillen.

 Wekelijkse rapportage aan de fitnessmanager.
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Ben jij onze geknipte Fitness Sales Executive? 

 

- Met je sterke communicatieve vaardigheden ben je goed in het leggen van contacten en ga je flexibel, 

zeer klant- en servicegericht te werk.  

- Je hebt een sterke interesse in marketing, je hebt een vlotte pen, bent creatief en je bent een zeer 
extravert persoon. 

- Je hebt in het verleden reeds (basis) kennis opgedaan rond het reilen en zeilen van de fitnesswereld. 

✓ Sociale media expert 
-     Je hebt een sterke basis IT-kennis en ook sociale media kennen geen geheimen meer voor jou. 

-     Je kan goed organiseren en je bent een kei in het vinden van creatieve acties. 

-     Je kan foutloos schrijven. 

 

- Je hebt enige ervaring in sales en sociale media die samen met jouw commerciële instelling zorgen voor 

een topcombinatie voor de functie van Fitness Sales Executive. 

- Jouw cijfermatige skills zorgen voor een enorme motivatie in het behalen van targets. 

 

- Je pakt graag uit met je organisatorische vaardigheden en ziet het behalen van targets en het uitdenken 

van (sociale media) acties als een leuke uitdaging. 

 

- Teamleden en collega’s kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen 

zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen. 

- Door jouw mensenkennis kan je je inleven in (potentiële) klanten en hun verwachtingen. 

 

- Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7. 

 

- Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt. 

 

- woon je in/in de omgeving van Sint-Truiden; 

- heb je reeds ervaring opgedaan in de fitness- en onlinewereld; 

- en heb je geen watervrees. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een pittige job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en 
dynamische omgeving. Je komt terecht in een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team met gevoel 
voor humor! Als fitness Sales Executive heb je een grote variatie aan taken en krijgt je zelf de kans om nieuwe 
initiatieven uit te werken.  

Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met een verkoopsgerelateerde 
bonus en extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…. LAGO 
Sint-Truiden Bloesembad biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je 
carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden 
gestimuleerd wordt. 

Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be.  
Wil je LAGO eerst beter leren kennen?  

Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be. 
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