
Vacature Leefstijlcoach 

Wie zijn wij 

Wij, Mens & Beweging, fysiotherapie en revalidatie (www.mensenbeweging.nl), zijn een 
groepspraktijk voor fysiotherapie gevestigd in het Medisch Centrum Goes. Binnen onze moderne 
praktijk werken we met verschillende specialisten en trainers aan de specifieke hulpvraag van elke 
patiënt. Naast dat de patiënt binnen onze praktijk centraal staat en kwalitatieve zorg hoog in het 
vaandel staat, richt de praktijk zich nadrukkelijk op een intensieve collegiale samenwerking waarbij 
ontwikkeling van elke individuele medewerker en het totale team als geheel gestimuleerd wordt. 
 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een enthousiaste, sportieve, ondernemende en ambitieuze leefstijlcoach met commerciële 
vaardigheden die onze klanten in kleine groepen gaat begeleiden. Als leefstijlcoach heb je, samen met 
je collega-coaches en fysiotherapeuten inspraak in het opzetten en ontwikkelen van de 
beweegprogramma’s. Je draagt zorg voor de kwaliteit van begeleiding en bent niet bang om hier de 
hulp van jouw collega-coaches en fysiotherapeuten voor in te schakelen. We zoeken een enthousiaste, 
flexibele teamspeler met veel energie en een positieve instelling. Een sportspecialist met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel waarbij alle patiënten op nummer 1 staan. Een certificaat Beweegkuur-
instructeur een pré, maar schroom niet om te solliciteren indien dit niet het geval is.   
 
 
Deze competenties zoeken wij: 

• Je bent enthousiast 
• Je hebt minimaal MBO Sport & Bewegen niveau 4 afgerond 
• Je gaat geen uitdaging uit de weg 
• Je hebt ervaring als Leefstijlcoach 
• Je bent 10-25 uur per week beschikbaar 
• Je bent ondernemend. 
• Je hebt een winnaarsmentaliteit.  
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je bent collegiaal, flexibel en een teamplayer. 
• Je bent een doorzetter. 

Dit mag je van ons verwachten: 

• Een superleuk team om in te werken. 
• Flexibiliteit, vooral wanneer je zelf ook flexibel bent. 
• Een luxe en sfeervolle werkplek in het Medisch Centrum Goes. 
• Ruimte voor ontwikkeling en opleiding 

 
Ga jij bijdragen aan het succes van Mens & Beweging? 
 
Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 7 december naar Mens & Beweging t.a.v. dhr. A. de Pagter. 
Voor vragen over deze vacature kun je je richten tot Alex de Pagter op 0113-213715 
 


