
KIM JESTEŚMY?  
FitAdept to zespół fizjoterapeutów, trenerów personalnych oraz dietetyków propagujących zdrowy 
tryb życia. Zależy nam, aby nasi podopieczni mogli skupić się na zdrowym i efektywnym treningu, a 
specjaliści na pracy z podopiecznymi. Działamy w największych miastach w Polsce. Obecnie mamy 
ponad 50 trenerów personalnych i ponad 20 wspierających pracowników w naszej siedzibie w 
Warszawie. 
Naszą misją jest dostarczenie najlepszej jakości usług z zakresu treningu personalnego, dietetyki, 
fizjoterapii, jogi i masażu. Podchodzimy do niego w holistyczny sposób pomagamy innym zmienić 
swój styl życia na zdrowszy i aktywniejszy, uczymy odpowiedniego żywienia, motywujemy do 
działania. 
 
KOGO SZUKAMY? 
Poszukujemy osób energicznych, nastawionych pozytywnie do działania, które gotowe są 
podbić świat sportu!  
Jeżeli jesteś  

 Fizjoterapeutą, posiadającym uprawnienia do zawodu  
 Studentem fizjoterapii  
 Trenerem personalnym 

Posiadasz zdolności komunikacyjne i organizacyjne 
Charakteryzujesz się wysoką kulturą osobistą 
Nie straszne Ci wczesne wstawanie bądź późne powroty do domu 
Jesteś osobą rozwijającą zainteresowania związane ze sportem i/lub medycyną 
Wiesz jak dokonać analizy dysfunkcji w obrębie narządu ruchu 
Posiadasz status studenta bądź własną działalność gospodarczą 
  
Aplikuj! 
DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ? 
W FitAdept cenimy jednostkę. Możesz zrealizować swoje pomysły, a szklany sufit u Nas nie 

istnieje!  
Możesz zrealizować swoje pomysły, a szklany sufit u Nas nie istnieje! 
A oprócz tego? 

 Na start otrzymujesz od nas całkowite przygotowanie do pracy! 
 Atrakcyjne i stabilne zarobki w pełnym lub niepełnym etacie uzależnione od Twoich 

kompetencji i kwalifikacji 
 Elastyczne godziny pracy 
 Możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się społeczności fizjoterapeutów oraz 

trenerów personalnych o różnych specjalizacjach 
 Szkolenia wewnętrzne i know-how w treningu personalnym 
 Szkolenia zewnętrzne w atrakcyjnych cenach 
 Atrakcyjne ubezpieczenie OC  
 Budowanie Twojego specjalistycznego wizerunku w sieci 
 Wsparcie marketingowe, sprzedażowe oraz finansowo-prawne 
 A do tego koszulki trenerskie, centymetr i masę wiedzy! 

 
JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ? 
Zostaw nam swoje CV na stronie http://fitadept.com/kariera/ 
Następnie poczekaj na telefon! 
 
DANE KONTAKTOWE (dla kandydatów) * 
www.fitadept.com 
email: praca@fitadept.com 
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