Vacature: Studio Manager PLTS Rotterdam
Full time (M/V)
PLTS is een High Intensity Reformer Pilates boutique. Serial entrepreneurs Renée Vervoorn & Guy van der
Reijden hebben dit concept uit Amerika naar Nederland gehaald. De eerste PLTS-vestiging is gestart in maart
2017 in hartje Amsterdam en draait vanaf het begin bijzonder goed. In de afgelopen 2 jaar zijn daar 2 studio’s
aan toegevoegd in Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost. Doelgroep is 25-45 en voornamelijk vrouw.
PLTS Rotterdam (Westblaak 161) wordt momenteel verbouwd en zal begin april 2020 haar deuren openen.
Daarom zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Studio Manager.
De eigenaren zijn ambitieus en hebben een duidelijk groeiperspectief met meerdere PLTS-vestigingen in
verschillende steden. Ze zijn strategisch sterk in de health & fitness industrie. Met meer dan de helft
internationale trainers en veel internationale klanten, is de voertaal bij PLTS dan ook vooral Engels.
Als Studio Manager rapporteer je direct aan Guy & Renée. PLTS is op zoek is naar een ervaren manager met
skills op het gebied van leidinggeven. Je gaat direct leidinggeven aan een team van 15+ mensen, je bent
flexibel en je kunt meegroeien met de organisatie. Let op: we zoeken vooral een goede manager, je hoeft
geen trainer te zijn!

Check ook www.PLTS.nl

Profiel Studio Manager PLTS Rotterdam
Waarom ben ik er?

Wat wordt van mij
verwacht?

Wat heb ik nodig? Wat
neem ik mee? Wat breng
ik in?

Wat geven wij terug?

Solliciteren?

Je leidt de studio en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met veel focus op enerzijds stabiliteit en
anderzijds vooruitgang.
Je bent:
1.
Verantwoordelijk voor een effectieve bedrijfsvoering met een hoge medewerkers motivatie;
2.
Verantwoordelijk voor het verbeteren en optimaliseren van kwaliteit en klantbeleving.
3.
Je bent verantwoordelijk voor de commerciële performace van de studio’s
• Je bent een team-player die verbindt: wij geloven dat een hecht team met toekomstperspectief gemotiveerd en
enthousiast is en blijft en zo beter functioneert. Je bent positief & hebt veel energie. Je hebt de drive de organisatie
verder te brengen en bent committed om langere tijd aan te blijven in deze functie met groeiperspectief. Je kunt goed
binnen een structuur werken en brengt deze ook aan. Je kunt leidinggeven en kan ook goed omgaan met sturing van
bovenaf;
• Je bent de cultuurdrager en visitekaartje van de organisatie. Je hebt zelf een gezonde leefstijl;
• Je bent inzetbaar als front desk medewerker, hebt direct klantcontact en toetst en waarborgt onder andere daarmee de
klanttevredenheid;
• Je bent een self-starter en kunt zonder dagelijkse aansturing uitstekend de goede dingen doen;
• Je bent flexibel in werk-uren. Bij PLTS starten we om 07:00 en in het weekend hebben we het ook druk;
• Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
• Positieve Energie: je brengt hoge effectiviteit en werkplezier;
• Kennis en ervaring: je hebt een aantal jaren ervaring op gebied van management/leidinggeven;
• Mensgericht: je bent vertrouwenwekkend door een coachende manier van managen met een positief mensbeeld;
• Focus op de klant: je denkt klantgericht, vergroot klanttevredenheid en retentie;
• Je woont bij voorkeur in Rotterdam.
• Veel vrijheid, regelruimte en verantwoordelijkheid binnen een dynamisch bedrijf in een groeimarkt;
• Loyaliteit en dus een lange termijn relatie;
• Onze ambitie projecteren we op jou en daar profiteer jij van: we stimuleren groei van onze team-leden;
• Een energieke en sportieve werkomgeving en ruimte tot zelfontplooiing;
• Een open en prestatiegerichte cultuur;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• Stuur je relevante cv, motivatie en foto naar guy@plts.nl.

