
 

 

             

Dagligleder til Pilates B hos   
 

Hos Pilates B vil vi gerne være med til at give mennesker et bedre  og sundere liv gennem korrekt 

træning af kroppen. Vi respekterer individet og tager ansvar for os selv og vores klienter/kunder , 

så alle kan føle sig trygge og godt tilpas, når der trænes hos os. Vi går op i faglighed og kvalitet 

ved hele tiden at gøre os selv bedre og ved at øge vores vidensniveau. Vi tilbyder ud over daglig 

træning også uddannelse og sparringsforløb til nye Pilates instruktø rer og studioejere. Vi sætter 

stor pris på korte beslutningsveje, stort initiativ, passion og fleksibilitet samt muligheden for at 

tænke i nye baner. Gælder det også dig?  

Lidt om Pilates B: 

Pilates B er altid i udvikling og vi har travlt i træningsstudiet - vi tilbyder 1. klasses træning fra to lokaliteter - Kgs. Lyngby 

og nu også i Ringsted. Pilates B i Kgs. Lyngby drives af Sara Schytz og der er ansat fire Pilates instruktører og to 

administrative medhjælpere. 

 

Pilates B i Ringsted skal til dagligt drives af dig med sparring af Sara Schytz, som også vil være din nærmeste leder. Til 

træningscenteret i Ringsted er der tilknyttet 3 fysioterapeuter fra Selandiaklinikken som både servicere Aleris-Hamlet, 

Selandiaklinikken og Pilates B træningscenter med træning, genoptræning, konsultationer og Pilates. Fysioterapeuterne 

er ansat i Selandiaklinikken og underviser i Pilates B. Du skal sørge for, at alle har det godt og at alle bliver hørt, det 

betyder at du får en central rolle i organisationen med mange forskellige reference flader.  

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med Sara Schytz og du skal også ugentligt kunne være til stede i studiet i Kgs. Lyngby. 

Dit primære arbejdssted og ansvarsområde bliver i Ringsted i en hverdag sammen med personalet hos 

Selandiaklinikken. 

 
Lokationen hos Selandiaklinikken i Ringsted gør, at din hverdag bliver i et spændende og dynamisk arbejdsmiljø med 

gode kolleger og, at du får muligheden for, at blive del af en moderne og ambitiøs speciallægeklinik. Både 

Selandiaklinikken og Pilates B, har en flad og uformel organisation, hvor vi løfter i flok. Der er gode muligheder for en 

alsidig faglig udvikling i jobbet. 

Om arbejdet og dine udviklingsmuligheder 

Arbejdsområderne er mange og består primært i, at vi søger en drivkraft til den daglige drift af træningscenteret i 

Ringsted med forskellige træningstilbud, heriblandt Pilates. Vi er ved at skabe et lækkert og professionelt træningssted i 

Ringsted. Du skal stå for, at få synliggjort træningscenteret og implementeret de gode tilbud som vi har, både in-house 

såvel som out-house.  

 

Du skal være den, der står for salg og bidrage med ideer til nye tiltag, sørge for at hverdagen fungerer samtidig med, at 

du skal være tæt på kunderne og aktivt som underviser. Kan du undervise i TRX, løb eller Yoga er det en fordel. 



 

 

Fysioterapeuterne fra Selandiaklinikken, underviser i Pilates, specielle genoptræningshold og fysisk træning. Hvis du på 

sigt er interesseret i, at efteruddanne dig som Pilates instruktør, så vil der være gode muligheder for dette.  

 
Om arbejdsopgaverne og din rolle 

Opgaverne består i, at holde styr på kalender og aftaler, booking af kunder, salg, kundepleje i form af kundebesøg, at 

besvare e-mails og telefonopkald samt diverse administrative små opgaver. Der vil være mindre praktiske opgaver 

forbundet med jobbet, så som klargøring af centeret og at sørge for, at centret fremstår indbydende og ryddeligt og du 

skal ikke være bange for, at give en hånd med, hvis der er brug for det – også selvom det ligger uden for dit 

ansvarsområde. Du skal også kunne hjælpe til med markedsføring, sociale medier, nyhedsbreve osv.  

 

Du vil få en grundig oplæring i de forskellige arbejdsopgaver og du vil blive introduceret til vores instruktører, 

fysioterapeuter og træningen. Du behøver ikke at have kendskab til Pilates, men det vil være en fordel hvis du er 

interesseret i krop og træning. 

 

Vi er en spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne altid er opmærksomme på at gøre deres bedste og arbejder på at 

blive bedre hele tiden. Vi er engagerede, positive og fagligt kompetente kollegaer, der arbejder som et fælles team. Du vil 

møde en travl og innovativ atmosfære, der er i konstant udvikling og hurtigt tilpasser sig nye krav og forventninger. Hos 

os har du mulighed for at påvirke den videre udvikling gennem fagligt engagement og nytænkning med kort vej fra idé til 

handling. Vi sætter altid kunden i fokus, og går højt op i en personlig og professionel tilgang til mennesker.  

 
Om den person, vi søger 

Vi søger dig, som er villig til at give det ekstra der skal til for at opgaverne lykkes, er passioneret og omstillingsparat, 

selvstændig og som ser muligheder. Du er fleksibel, positiv og prioriterer klientens / kundens og virksomhedens behov 

højt. Du skal kunne se struktur selv når andre ikke kan og ikke være bange for at tage initiativ, når du ser et behov. Du er 

kvik og serviceminde og skal have lyst til at hjælpe. 

 

Gennem dit engagement, din professionelle opførsel og dine kommunikationsevner skaber du gode relationer til kunder 

og kollegaer. Vi lægger stor vægt på dig som person, og hvis du kan genkende dig selv i vores beskrivelse og vores 

måde at arbejde på, venter der dig en spændende mulighed, hvor vi vil sætte pris på din varme, energi og lyst til at 

påvirke arbejdet og tænke i nye baner. 

 

Kvalifikationer 

• Er selvstændig og ansvarsbevidst 

• Har en positiv og fleksibel indstilling 

• Ser en spændende udfordring i et vekslende arbejdsmiljø, der også byder på deltagelse i workshops og events 

• Er initiativrig og selvkørende  

• Du må meget gerne have dokumenteret ledererfaring 

• Du er motiveret for, at skabe et attraktivt og eksklusivt træningsmiljø med høj kvalitet og faglighed 

• Du skal have erfaring med egne træningshold og have interesse i stadig at undervise egne hold 

• Er motiveret for, at skabe gode kundeoplevelser og kundeservice 

• Kan påtage dig en ledelsesmæssig rolle ift. andre instruktører og fysioterapeuter som teamleder/daglig kontakt 

• Også vil påtage dig nødvendige administrative opgaver 

• Er serviceminded og kvalitetsorienteret 

• Godt kendskab til Office-pakken og dertil hørende programmer i Windows 

• Du skal kunne begå sig på engelsk både i skrift og tale 

• Have flair for at sætte dig ind i IT 

• Have et afslappet forhold til salg og ser det som en naturlig del af din hverdag 

 

Uddannelsesmæssig baggrund i Sportsmanagement, hoved-eller bifag i Idræt eller fysioterapeut er ikke en betingelse, 

men en fordel. 

 

 

 
 



 

 

Øvrigt 

• Ansættelsesform: fast stilling fuld tid, 37 timer uden øvre arbejdstid. 

• Arbejdstiden tilrettelægges efter behov og der må forventes 1-2 lørdage om måneden samt 1-2 hverdage i ugen 

til kl. 21.00. 

• Tiltrædelse: Ifølge aftale men gerne hurtigst muligt. 

• Løn: Funktionsløn og efter kvalifikationer. 

  
Ansøgning og kontaktoplysninger 
Vi håber, at du synes, at det lyder spændende, og at du er nysgerrig efter at få mere at vide om os. Eftersom vi løbende 
udvælger ansøgere, anbefales det at ansøge med det samme. Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at 
kontakte ejer Sara Schytz på sara@pilatesb.dk eller telefon 45870648. 
 
Send din ansøgning elektronisk til sara@pilatesb.dk senest den 1/12 2017.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Pilates B 
Nørregade 5A 
2800 Kgs. Lyngby 
 
www.pilatesb.dk 

 
Virksomhedspræsentation 

 

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION  

Pilates B er en opstartsvirksomhed som har eksisteret i små 5 år. Pt. er der et Pilates B studio i Kgs. Lyngby og et i 

Ringsted. Pilates B har flere instruktører og fysioterapeuter ansat og er i løbende vækst, både økonomisk og mht. 

Klienter/kunder. Pilates B tilpasser sig markedet og optimere på måden, at drive et Pilates og trænings studio på uden at 

gå på kompromis med faglighed og kvalitet. Vi søger nye veje og arbejder for at udbrede kendskabet til Pilates. Sara 

Schytz er bl.a. medstifter af Pilates Forening Danmark og hun uddanner nye instruktører. Pilates B og Sara Schytz er en 

af de førende Pilates udbydere på markedet, og er kendt i miljøet for det sted, der tilbyder internationale workshops, 

uddannelse og efteruddannelse ud over at fungere som personligt træningssted. Læs mere på www.pilatesb.dk. 

 

Selandiaklinikken er en veletableret og moderne speciallægeklinik med et godt renommé. Klinikken tilbyder følgende 

specialer: neurologi, hovedpineklinik, endokrinologi, allergi og lungemedicin, almen medicin, billeddiagnostik, fysioterapi 

samt Kiropraktorerne Ringsted. Klinikken råder over undersøgelsesrum med røntgen, MR-skanner, behagelige 

konsultationsrum og træningscenteret. Selandiaklinikken er i et tæt samarbejde med Aleris-Hamlet Hospitaler. Du kan 

læse mere om på: www.selandiaklinikken.dk 
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