
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez McFIT Polska  
sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie 
wykraczającym poza wskazany w art. 22¹ Kodeksu pracy. 

Administratorem danych osób aplikujących o pracę jest McFIT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(00-833) ul. Sienna 73, który przetwarza dane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym dla zapewnienia 
kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza 
wskazany w art. 22¹ Kodeksu pracy jest dobrowolne. Informujemy o przysługującym prawie wglądu do 
treści danych oraz ich poprawiania. 

 
 

McFIT Polska Sp. z o.o. 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Jasna 14/16A | 00-041 Warszawa 

Fon     +48 22 270 3000 

E-Mail biuro@mcfit.com 

Instruktor(ka) zajęć fitness 
 

 
McFIT ma wiele wspólnego ze swoimi klientami: siłę, energię, wytrwałość i zdecydowanie  
w działaniu. Cechy te zaprowadziły nas naprawdę daleko — 1,5 mln klientów sprawia, że 
jesteśmy dziś numerem 1 w Europie. Prowadzimy już ponad 240 studiów fitness i jesteśmy 
obecni w pięciu krajach. Na potrzebach naszych klientów skupiamy się jednak nie tylko  
w studiach. Od budowy, przez ekspansję, aż po marketing – w naszych biurach codziennie 
dokładamy wszelkich starań, by oferować im najlepsze wrażenia z treningu. A Ty masz teraz 
szansę aktywnie przyczynić się do tego rozwoju. 

TWOJE OBOWIĄZKI 

 Opiekujesz się klientami w sali do zajęć fitness i jako instruktor(ka) odpowiadasz za 
organizację prowadzonych przez siebie zajęć  

 Jako instruktor(ka) instruujesz klientów, samodzielnie zapewniasz oprawę muzyczną 
 i opracowujesz nowe treści treningowe 

 Dbasz o dobrą atmosferę zajęć, masz stale dobry humor i motywujesz klientów do 
osiągnięcia ich celów 

TWÓJ PROFIL 

 Jesteś licencjonowanym/-ą i doświadczonym/-ą instruktorem/-ką zajęć grupowych takich 
jak fat burning, joga, pilates, trening brzucha, nóg i pośladków, ZUMBA®, Strong by 
ZUMBA®, HOT IRON®, trening ze sztangą lub trening pleców i brzucha itp. 

 Dzięki Twojej motywującej postawie, jako instruktor(ka) potrafisz wzbudzać w innych 
entuzjazm i sprawiasz, że dobrze bawią się na zajęciach 

 Jesteś punktualny/-a, niezawodny/-a w 100%, odpowiedzialny/-a i zorientowany/-a na 
jakość usług 

 Lubisz uczyć innych i dobrze się przy tym bawisz 

PASUJEMY DO SIEBIE? 

 
McFIT gwarantuje Ci jedyną w swoim rodzaju kulturę firmy z miejscem na indywidualność — dla 
nas ludzie są ludźmi, nie zasobami. Wspieramy i wymagamy. Jeśli masz talent i do nas pasujesz, 
otrzymasz u nas szanse i wyzwania, których szukasz. Mamy nadzieję, że wkrótce się poznamy. 
 

 


