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Campushallen söker Personlig tränare 
 
 

Gillar du träning och har dessutom ett intresse för att hjälpa andra människor att uppnå 

sina mål? 

 

Campushallen är Linköpings bredaste träningsaktör och driver i dagsläget två 

fullserviceanläggningar innehållande gym, gruppträning, fysioterapi, massage, personlig 

träning och mycket mer – vi är med andra ord en helhetsleverantör av hälsa! 

 

Vi söker nu ytterligare förstärkning till vårt team, denna gång i form av en Personlig 

tränare. 

 

 

I din roll som Personlig tränare kommer du att: 

 

• Bidra till att nå uppsatta ekonomiska måltal, både personligt och för 

Friskvårdsenheten. Vi mäter antal bokningar och obokad tid samt total intäkt per 

månad. 

 

• Följa regler och rutiner kring kundhantering med bokningar, journalföring, 

betalning och återbesök mm.  

 

• Att vara kundansvarig för dina kunder innebär att vara en naturlig kontaktväg för 

dina kunder mot Campushallen och upprätthålla en naturlig och positiv 

kundkontakt som inspirerar till nya besök på Campushallen.  
 

• Inspirera och vägleda kunder i träning. Konstruera personliga träningsprogram 

utifrån kunders olika mål och behov, både individuellt och i grupp. 

 

• Våra kunder ska uppleva att tjänster som vi säljer tillgodoser deras behov. 

 

• Ansvara för att fokus läggs på kunden från början till slut vid varje 

träningstillfälle. Vara väl förberedd inför varje möte och var lyhörd. 

  

• Ha en god etik som följer Campushallens värdegrund 

 

• Förstå vikten av att skydda kundens integritet i enlighet med GDPR, samt i stort 

beaktar integriteten i PT-mötet. 

 

• Motivera och informera kunden om hela Campushallens utbud i syfte av 

merförsäljning och hjälpa kunden till rätt träningsform eller behandling.  

 

 

 

Vem är du? 
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Vi söker efter dig som har utbildning till lic. personlig tränare och har en stark vilja att 

hjälpa andra människor att uppnå sina mål. Du har en god förmåga att anpassa dig efter 

alla typer av människor, både när det gäller dina kunder men även dina kollegor.  

 

Du har intresse för träning och hälsa och framför allt för en god kundupplevelse! Som 

person vill vi att Du är professionell i din framtoning och har lätt för att få god kontakt 

med våra kunder. Du ska vara engagerad, mål- och resultatinriktad och ta ditt arbete på 

allvar och parallellt göra det på ett lättsamt och positivt sätt! 

 

 

För att vi ska trivas tillsammans vill vi att du: 

 

• Delar vårt intresse för träning och friskvård. 

• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

• Trivs att verka i en mångkulturell och öppen atmosfär där alla är välkomna på lika 

villkor. 

 

 

Vi erbjuder: 

 

• En tillsvidareanställning på en välfungerande arbetsplats med kollektivavtal och 

mycket arbetsglädje!  

 

• Förmåner i form av friskvårdsbidrag och träningskort men också att få verka i en 

roll i en organisation med tillväxtmål och där vi ständigt utvecklas! 

 

• En varierande roll där verksamheten är säsongsbetonad och arbetstid kommer att 

ske både dagtid och kvällstid/helg.  

 

• En placering på en av våra anläggningar, antingen Campushallen Ebbepark eller 

Campushallen Vallastaden.  

 

• Att ingå i ett team med andra personliga tränare, massörer och fysioterapeuter.  

 

Känner du igen dig i beskrivning och vill skapa träningsglädje i din arbetsroll varje dag är 

du varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och vi välkomnar din ansökan 

med personligt brev och CV som sändes via e-post till jobb@campushallen.se senast 

2022-09-20. Frågor besvaras av utbudsansvarig Jennie Norblad, 076-6779147. 

 

 

 

VERKSAMHETSIDÉ 

 

Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald. 

Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka 

mera och må bättre. - Vi vill skapa träningsglädje! 
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