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REFLEX Training Utrecht zoekt BALIE/administratief medewerker 

Heb je veel affiniteit met sport en groepslessen?  
Ben je enthousiast, klantgericht en nauwkeurig?  
Wil je deel uitmaken van een leuk een dynamisch team bij het 'leading Self 
Defense Center' in Utrecht? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou: een klantvriendelijke en professionele 
BAR/RECEPTIE medewerker die ons team komt versterken.  
 
In de functie van balie/administratief medewerker bij REFLEX ben je 
verantwoordelijk voor alle voorkomende receptiewerkzaamheden. Omdat 
een receptiemedewerker in ons trainingscenter vaak alleen achter de balie 
staat is dit een zeer zelfstandige functie. Daarnaast zorg je ervoor dat de 
leden graag bij ons terug komen. Regelmatig maak je een praatje met de 
leden zodat ze gemotiveerd blijven om te trainen. 

Blinkt je uit in de onderstaande werkzaamheden: 

• Je verwelkomt bezoekers op een enthousiaste, klantvriendelijke en 
spontane manier. 

• Je bent goed in het onderhouden van sociale contacten met de leden. 
• Potentiële leden stel je op hun gemak en stel je voor aan de trainer. Na 

hun proefles sta je ze ter woord en inspireer je hen om lid te worden 
van REFLEX.  

• De bezoekers worden geïnformeerd over de abonnementen en je staat 
klaar voor al hun vragen. 

• De administratieve taken worden nauwkeurig uitgevoerd zoals; het 
uitgeven en bijhouden van de kleding/materiaalvoorraad, 
beantwoorden en archiveren van binnenkomende mails, het invoeren 
van proefles aanvragen en het doen van follow-ups. 

• Beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken. 
• De club houd je netjes en voor licht schoonmaakwerk draai je je 

handen niet om. 
• Je hebt plezier in je werk en staat klaar voor leden en collega trainers. 
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Wat vragen wij? 

• een commerciële en dienstverlenende instelling; 
• een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• mimimaal een afgeronde mbo 3 opleiding 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel schriftelijk als 

mondeling) en Engelse taal (mondeling). 
• Je bent representatief, dienstverlenend, stressbestendig, klantgericht, 

attent en gastvrij. 
• Je werkt gedisiplineerd, denkt met ons mee en bent zeer nauwkeurig. 
• Flexibel inzetbaar. 

Wat bieden wij? 

• Een prettige en persoonlijke werkomgeving. 
• Enthousiaste collega’s en een fijne, collegiale sfeer. 
• Spontane en enthousiaste leden. 
• Een ZZP overeenkomst 
• Uitbereidingsmogelijkheden in het aantal uren. 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan vandaag nog een mail met jouw motivatie en cv naar hello@reflex-
utrecht.com en Synthia Stoffer neemt spoedig contact met je op. 

 
Voor meer informatie over REFLEX: 

• W: www.reflex-utrecht.com 
• F: www. facebook.com/ReflexKravMaga 

 

 


