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FITNESZ-WELLNESS INSTRUKTOR


Ágazat:

Sport



Szakma azonosító száma:

5 1014 20 01



Belső kód:

0502



Képzési idő:

5 év



Tanult idegen nyelv:

angol vagy német

A Fitness-wellness instruktor széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában
tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs
sportlétesítményekben (pl.: finesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák,
szabadidőközpontok, tornatermek, stb.). Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a
testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot.
A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és
marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitneszwellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, az
eszközöké és a berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz-wellness létesítmény
balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű,
hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

FELVÉTELI MÓDJA
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi
és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont
Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség
esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt.
A sportág megnevezésével edzői javaslatot kérünk csatolni a jelentkezési laphoz.
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ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos
végzi előre megadott időpontban.

PÁLYAALKALMASSÁG
A pályaalkalmassági vizsgálat során a motoros képességek, valamint tetszőleges úszásnemben
mélyvízi 50 m úszás felmérése történik.
Elsősorban igazolt sportolók jelentkezését várjuk.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK


Debreceni Labdarúgó Akadémia



Debreceni Kosárlabda Akadémia



A Debreceni Egyetem sportegyesülete (DEAC)
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SZAKMALEÍRÁS
Széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és
vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok,
tornatermek stb.). Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti
az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció,
írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő
egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot. A sportfoglalkozások vezetésén túl az
érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat
is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű
használatáról. A fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja
és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: aerobik oktató, fitnesz-wellness asszisztens, aqua tréner, fitnesz oktató, aquafitness oktató, vízi aerobik oktató, csoportos fitnesz instruktor, fitnesz aerobik oktató, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor,
fitnesz asszisztens, wellness asszisztens.
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