
Er du FitforKids’ nye FamPower Instruktør? 

 
Vil du være en del af FitforKids, og træne børn i alderen 7-15 år? Så er du måske FitforKids nye Instruktør! 

 

FitforKids – Danmarks Familiesundhedsprogram 

I FitforKids arbejder vi for at gøre børn og deres familier stærkere, sundere og gladere. Det gør vi ved at 
tilbyde et gratis forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret sundhedsprogram til børnefamilier, der 
kæmper med f.eks. overvægt eller fysisk inaktivitet eller som bare ikke føler sig hjemme (lige nu) i den 
klassiske organiserede holdidræt.  

Vores program består af træning, kostvejledning, coaching, motivation og sociale events og understøttes af 
vores digitale platform som alle forældre har en profil på. Her kan vores familier følge udviklingen i deres 
resultater, se videoer og lære om sund kost, træning, motivation mv. og være en del af et aktivt støttende 
community.  

FitforKids er nok mest kendt for vores træningsprogram, som er testet på Rigshospitalet og som kører i 30 
kommuner landet over.  

Vores træninger er en blanding af cardio, leg og styrke, som er tilpasset så både børn og forældre, store og 
små, kan være med, og få en oplevelse, som gør at alle går glade og selvtilfredse fra træningen med 
FitforKids. Det tror vi hjælper på både trivslen og dynamikken i familien, og dét giver overskud til at leve 
sundt. 

 

Din opgave 

FitforKids ekspanderer og vi har derfor brug for nye dygtige engagerede instruktører, der vil træne børn og 
forældre efter vores program. Der er et fundament af principper og en masse gode afprøvede øvelser som 
du bliver uddannet i på vores Instructor Camp, men efterhånden vil du få erfaring nok til at introducere nye 
øvelser og lege i din træning og hos os er der plads til at prøve af og blive klogere.  

Du skal være stabil og god til børn, der kan have haft dårlige oplevelser i idrætstimerne og forældre som 
har skavanker og er usikre på sig selv i træningssituationer. Du skal være et samlingspunkt og kunne tage 
styringen på en autoritativ og kærlig måde.  

Lyder det som noget du ville være god til?  

Kan du sætte børnene i centrum, holde styr på ungerne, rose dem til skyerne og få dem med på aktive lege 
og sjov træning? 

 
Vi har brug for at du kan tage 2-3 træninger/måned. Træningerne ligger typisk om eftermiddagen på en 
hverdag (1 time) og lørdag formiddag (1,5 time) 

● Vise og lære børn og forældre grundlæggende træningsøvelser og lege 
● Være den stabile ven, der møder op til træningerne 
● Stråle af god energi og har lyst til at hjælpe nogle børn, der har det svært 

 

 



Som tak, tilbyder vi: 

● Fri adgang til vores online programmer i Coaching, Motivation, Kost og Træning. Vi vil gerne 
investere i dig, så du bliver en super dygtig instruktør! 

● FitforKids Instructor T-shirt + key hanger 
● Kærligheden fra børnene, følelsen af og bevidstheden om, at du gør en forskel 
● Masser af støtte fra dit FitforKids Instructor Community og gode muligheder for personlig udvikling 
● Gratis deltagelse i SummerCamps, Instructor Camps og sociale events 
● Mulighed for international deltagelse i vores EU-projekter (Bruxelles, Italien, Portugal, Tyrkiet og 

Bulgarien). 
● Praktisk erfaring med træning og kostvejledning af børn og forældre 
● Støtte og sparring med vores FitforKids Instructor Mentors og Programansvarlige i FitforKids HQ. 

 

Om FitforKids 

FitforKids er en nonprofitorganisation og frivillig forening, der tilbyder et forskningsbaseret og 
videnskabeligt dokumenteret vægttabsprogram til familier med børn mellem 7-15 år. Programmet er testet 
på Rigshospitalet og har en markant positiv effekt på de deltagende børns sundhed; de taber sig, får bedre 
kondition og trives bedre. 

FitforKids er støttet af bl.a. Kronprinsparrets Fond, Novo Nordisk fonden, Rockwool Fonden, Velux Fonden, 
Lauritzen Fonden, Trygfonden, Sats-puljemidler under Sundhedsministeriet, Socialstyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen, Kulturministeriet, og en lang række kommuner.  

På landsplan har vi i dag 35 hold i 25 kommuner, der drives af +200 Instruktører, og som hjælper årligt mere 
end 1000 familier. Vi åbner løbende nye hold over hele landet. 

 
Ansøgning 

Har du spørgsmål til stillingen? Så ring til Mia eller Anne på tlf. 7070 2920. Ansøgning og CV sendes til 
info@fitforkids.dk. Vi glæder os til at høre fra dig og få dig med på holdet! 
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