
Til vores afdeling på Frederiksberg søger vi smilende og entusiastiske poledance instruktører.

Du får mulighed for at blive en del af vores energiske HoP-team. Hos House of Pole lægger vi 
vægt på glæde og begejstring for træningen, da det er disse værdier, der skaber et godt og hygge-
ligt træningsmiljø for vore kunder. Som poledance instruktør får du lov til at arbejde indenfor én af 
de sjoveste sportsgrene.  
 
Vi forventer, at du:
- har forståelse for teknikker
- er god til at lære fra dig
- underviser på en sjov og effektiv måde
- kan gennemføre en sjov og motiverende undervisning

Det er vigtigt at du er positiv og udadvendt, så du kan skabe en god atmosfære. Da det ofte er 
aften og weekendarbejde, er det vigtigt, at du er fleksibel og har en hjælpsom indstilling. Og så  
skader det ikke, hvis du har passion for en sund livsstil.

Det er en fordel, men ikke et krav at:
- du har førstehjælpsbevis
- du har er certificeret poledance underviser

Har du ikke en certificeret poledance uddannelse, så samarbejder vi gerne omkring et forløb gen-
nem Pole Dance Academy. 

Vi tilbyder:
- en sjov arbejdsplads
- søde og engagerede kollegaer
- et godt arbejdsmiljø 
- videreudvikling indenfor sporten

Vi forventer derudover, at du deltager i den generelle drift af centeret og ligeledes holder dig opda-
teret vedrørende kampagner og tilbud mm.

House of Pole er en sportspoledance virksomhed beliggende i København, Frederiksberg og Sla-
gelse. Vi tilbyder undervisning til medlemmer og arrangementer. Derudover performer vi til større 
events. House of Pole står endvidere bag afholdelsen af Danish Pole Camp. Vores vision er; at få 
alle til at finde glæden i motion og der igennem skabe bedre selvværd.

Vedlæg gerne et foto i din ansøgning. Spørgsmål og ansøgning sendes til:
Karina@houseofpole.dk

House of  Pole søger poledance instruktører!
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