
VALMENTAJAN 
REKRYTOINTI



NÄIN REKRYTOIT UUDEN 
VALMENTAJAN. SAAT TYÖKAVERIN 
JA LISÄANSIOTA.
Rekrytoiminen poistaa yksinäisyyden tunnetta, lisää yhteisöl-
lisyyttä, auttaa jaksamaan ja edesauttaa koko Cambridgeyh-
teisön toimivuutta ja näkyvyyttä. Yhdessä onnistuminen on 
helpompaa. Mitä enemmän valmentajia Cambridgella on, sen 
useampi laihduttaja saa apua ongelmaansa ja sen useampi 
valmentaja menestyy yrittäjänä. Menestyksen kautta COF voi 
lisätä tukeaan molempia asiakasryhmiään kohtaan.

Paras reitti rekrytointiin on, että sinä valmentajana avaat val-
mennustyön olemusta ja innostat laihduttajaa aloittamaan 
valmentajana. Tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella val-
mentajalla on mahdollisuus kehittyä urallaan ilman, että hän 
lisää työnsä kuormittavuutta. Hän pystyy esim. jakamaan ku-
lunsa tai ottamaan lomaa halutessaan. Uudella valmentajalla 
puolestaan on mahdollisimman paljon tukea. Tukea tarvitaan 
esim. peruskoulutusjakson harjoitusten tekoon. Samalla van-
ha valmentaja saa tietoonsa kaikki uudet vivahteet työssään. 
Sekä uusi että vanha valmentaja hyötyvät tietojen jakamises-
ta ja yhteisestä kokemuksesta. COF on tukipilari niin vanhalle 
kuin uudellekin valmentajalle.

Rekrytoinnin tavoitteita on kolme: jakaa työn ilot ja surut eli 
hankkia työkavereita, mahdollistaa valmentajien liiketoimin-
nan kasvattaminen sekä varmistaa uuden valmentajan turval-
lisuuden tunne heti valmennusuran alussa. 

Näin se käy

1. Ole avoin ja näe potentiaali. Valmentajaksi sopii kuka ta-
hansa samanlainen tai erilainen henkilö kuin sinä. Samalla ta-
valla kuin onnistujatarinoiden saamisessa myös rekrytoinnis-
sa pyytäminen ja toistuva vakuuttaminen ovat keskeisessä 
asemassa. Vakuuttuminen vie aikaa. Aloita siksi ajoissa. 

2. Rekrytointiin liittyvät asiat hoidetaan HAKEMUSLOMAK-
KEEN kautta. Täytä lomake yhdessä valmentamisesta kiinnos-
tuneen henkilön kanssa. Ota mielellään haastattelijan rooli: 
käsitelkää jokainen kohta kerrallaan ja antakaa vastaus oman 
näkemyksenne mukaisesti. 

3. COF saa valmentajaliidejä mm. nettisivulta. Tällaisissa tapauksis-
sa pyrimme ensisijaisesti ”törmäyttämään” hakijan alueen valmen-
tajan kanssa. Näin valmentaja saa provision itselleen. Jos hakemus 
tulee paikkakunnalta, jossa ei ole valmentajaa, voi mentorointi ta-
pahtua puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä.

4. Molemissa yllä mainituissa tapauksissa sinä olet osallinen 
mutta et ole vastuussa uuden valmentajan onnistumisesta.
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Lisäansiota rekrytoinnista

esim. 1594 euroa vuodessa

Rekrytointi on hyvä tapa lisätä ansiota ilman, että työtuntien 
määrä kasvaa kohtuuttomaksi. 



Mitä sinulta vaaditaan rekrytoijana?

1. Rekrytoijan ja uuden valmentajan välisen suhteen on pe-
rustuttava keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön, joka 
varmistaa, että kaikki valmentajat toimivat eettisellä tavalla 
toisiaan ja asiakkaitaan kohtaan.

2. Rekrytoija sitoutuu seuraamaan ja tukemaan uutta valmen-
tajaa joko puhelimitse tai kasvotusten säännöllisesti COF:n 
määrittelemällä tavalla sekä peruskoulutuksen ajan että sen 
jälkeen. Rekrytointiprovisio on maksu, joka kuvastaa tätä vas-
tuuta.

3. Rekrytoija on se valmentaja, joka on vakuuttanut uuden tu-
lokkaan valmentamisen tuottavuudesta, työn mielekkyydestä 
ja koulutusten toimivuudesta. Tähän tarkoitukseen valmen-
taja on kertonut suorittamistaan koulutuskokonaisuuksista, 
näyttänyt kirjanpitoaan, kertonut asiakasmääristään, työtun-
neistaan ja lomistaan sekä muulla tavalla avannut valmen-
nustyön kehitystä, arkipäivää ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

4. Valmentaja voi rekrytoida uuden valmentajan joko omaan 
toimitilaansa tai muualle. Molemmissa tapauksissa hänelle 
kertyy provisiota ohessa esitetyn taulukon mukaisesti. Toimi-
tilan jakamiseen ja mahdolliseen sopimusyrittäjyyteen COF: 
llä on olemassa toimiva sopimuspohja sekä ehdotus yhteisen 
toimintasuunnitelman pohjaksi.

5. Uutta valmentajaa ei ole pakko ottaa samaan tilaan. Valin-
taan vaikuttaa ensisijaisesti molempien osapuolten tahtotila. 
Mikäli uusi valmentaja menee myöhemmin omaan tilaan, ei 
vanha valmentaja menetä lisätuloaan.

Muuta tärkeää rekrytoinnista

1. COF hakee aktiivisesti valmentajia myös mm. nettisivujen 
kautta. Sellaisissa tapauksissa, joissa uuden tulokkaan on en-
sin laihdutettava, COF ohjaa tämän lähimmälle valmentajalle, 
joka käsittelee henkilöä tavallisena laihduttaja-asiakkaana. 
Tämä toimenpide mahdollistaa uuden valmentajan ohjaami-
sen kyseisen valmentajan rekrytoimaksi. Myös tässä tapauk-
sessa osapuolet täyttävät hakemuksen.

2. Valmentaja ei saa toiminnallaan tai sanomallaan aiheuttaa 
COF:lle haittaa. Valmentajat ovat yrittäjiä, eivät yksityishenki-
löitä. Tämä ilmenee kaikessa toiminnassa. 

3. Uudella valmentajalla ei tarvitse olla laihdutuskokemusta.

Kuka saa provision uudesta valmentajasta?

1. Uuden valmentajan provisio kuuluu sille valmentajalle, joka 
on aktiivisesti kannustanut tätä ryhtymään valmentajaksi. Ai-
kaisemmin mainitulla tavalla rekrytoija voi olla eri valmentaja 
kuin uuden tulokkaan laihdutuksesta huolehtinut valmentaja.

2. Uusi tulokas saattaa olla rekisteröitynä laihduttajana jon-
kun valmentajan rekisterissä. Tällöin COF kysyy suoraan, eikö 
oma valmentaja ole kannustanut valmennusuralle. Jos vas-
taus on ”ei”, ei provisio kuulu kyseiselle valmentajalle.   

3. Provision maksamista varten rekrytoiva valmentaja toimit-
taa sovitut raportit COF:lle. Tällainen raportti on esimerkiksi 
oman myyntipisteen myyntiraportti, josta ilmenee provision 
maksamista varten tarvittava valmentajakohtainen myynti. 
Provisio maksetaan ainoastaan COF:ltä ostetuista tuotteista 
(esim. koulutuksista, ateriankorvikeista, esitemateriaaleista 
jne.) 

Milloin tai kenelle provisiota ei makseta?

COF kysyy uudelta tulokkaalta rekrytoijan nimeä useaan ker-
taan. Tämä siksi, että uusi valmentaja ei joutuisi ikävään ti-
lanteeseen siirtyessään laihduttajasta valmentajaksi. Ellei uusi 
valmentaja itse ilmoita oman valmentajansa nimeä rekrytoi-
jaksi, ei valmentaja automaattisesti saa tästä provisiota. Se, 
että laihduttaja on ollut jonkun valmentajan asiakkaana ei rii-
tä provision maksamisen perusteeksi. 

COF tekee kaikkensa, että uusi valmentaja löytää itselleen 
yhteistyökumppanin. Tämä kyseinen valmentaja on se, jolle 
provisio kirjautuu. Riitatilanteissa COF päättää kenelle provi-
sio maksetaan. Mikäli valmentaja puhuu tai toimii sellaisella 
tavalla, josta on COF:lle tai muille valmentajille haittaa, voi 
COF niin päättäessään evätä oikeuden saada provisiota joko 
väliaikaisesti tai kokonaan.

Rekrytointibonuksen suuruus ja maksamisen ehdot

1. Rekrytoijan omat tilaukset COF:lle pitää ylittää sopimukses-
sa määritellyn alarajan (keskimäärin 1500 eruoa kuukaudes-
sa, alv 0 %). Tällä varmistetaan, että rekrytoijalla on riittävästi 
liiketoimintaa, jonka perusteella hänellä on tarvittavaa tietoa 
antaa uudelle valmentajalle. 

2. Rekrytoijalla tulee itsellään olla riittävä COF:n koulutustaso 
eli vähintään päivitetty sertifiointi.
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Provisio on laskettu 2016-2019 ostojen perusteella Expert tasol-
la. Provision perustana on Expert-taso sekä uudelle valmentajal-
le tyypilliset tilausmäärät kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

3. Provisio maksetaan rektyroijan nimeämälle pankkitilil-
le kerran kvartaalissa sitä seuraavan kuukauden 10. päivään 
mennessä.

4. Provision koko määräytyy rekrytoijan koulutuksen perus-
teella siten, että sertifioitu valmentaja saa rekrytoidessaan 2 
%, eksperttason valmentaja 4 % ja mastertason valmentaja 
5 % uuden valmentajan ostoista COF:ltä. Tällä mallilla COF 
haluaa kannustaa kaikkia valmentajia käymään COF:n järjes-
tämissä, valmiiksi brändätyn sisällön koulutuksissa. Jokaisen 
koulutuksen tavoite on nostaa ja ylläpitää valmentajan intoa, 
osaamista ja varmuutta.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT

1. COF pidättää oikeuden muuttaa rekrytointiprovision 
prosenttimäärää ilmoittamalla siitä kuukautta etukä-
teen kirjallisesti. 

2. COF pidättää oikeuden peruuttaa rekrytoijan provi-
sion, jos se katsoo, että rekrytoija ei täytä COF:n aset-
tamia ja tässä dokumentissa ilmaistuja velvollisuuksia. 

3. COF pidättää oikeuden vaatia takaisin prosiviot mak-
samistaan tuotteista sellaisessa tapauksessa, jossa COF 
ostaa takaisin kyseisen valmentajan ostamat tuotteet. 
Tällöin COF peruuttaa mahdollisesti palautettavista ta-
varoista maksettavan provision maksamisen.

4. Rekrytointiprovisioita maksetaan vain suoraan rekry-
toivalle valmentajalle. COF ei ole monitasoinen rekry-
tointiyritys, joten provisioita ei makseta ensimmäisen 
sponsorointitason jälkeen.

Tarkistuslista

1. Suosittele valmennustyötä. Kerro, että Cambridgella on 
valmentajille helposti ja ohjatusti toimiva valmennuksen ja 
yrittämisen taso-ohjelma. Kerro konseptin sisällöstä, työväli-
neistä, asiakaslupauksesta, materiaaleista, ansiotasostasi, va-
paudesta, asiakkaista ja työn mielekkyydestä jne.

2. Ehdota valmennusta. Laihduttajalle voit ehdottaa työtä 
milloin vain. Mukaan koulutukseen hänet otetaan silloin, kun 
BMI on n. 27. Peruskoulutuksen aikana se laskee 25:een tai sen 
alle. Muille voit ehdottaa työtä ihan milloin vain. 

3. Täytä hakemus yhdessä uuden tulokkaan kanssa. Joskus 
joudut pyytämään useampaan kertaan, ennen kuin uusi tulo-
kas uskoo, että aidosti haluat hänestä kollegan. 

4. Soita COF:n toimistolle ja kerro hakemuksen tulleen tai ole-
van tulossa. Haluamme kuulla uudesta yhteistyöstä tai tulok-
kaasta sinun sanoin.

5. COF on yhteydessä sekä sinuun että uuteen tulokkaaseen 
vaikka et itse olisikaan ehtinyt soittaa. Saatte molemmat tie-
tää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

6. Tue uutta valmentajaa kun hän lähettää ennakkoviestin, 
käyttää lomakkeita ja hallinnoi asiakasrekisteriä. Tämä on 
ajankohtaista heti peruskouluksen A-osan jälkeen.

7. Tarkista, että uusi valmentaja osaa tilata, myydä, valmentaa 
standardin mukaisesti jne.

8. Tarkista, että valmentajakokelas on sitoutunut COF:n suun-
nittelemaan koulutuskokonaisuuteen (vähintään 4 kuukautta, 
tarvittava päivityskoulutus tai koko kolutuskokonaisuus; yh-
teensä 4 vuotta).

9. Kysy, mitä mieltä valmentajakokelas on tähän asti oppimas-
taan. Jos huomaat pelkotiloja, tee kaikkesi tilanteen rauhoit-
tamiseksi.

10. Tarkista, että kaikki on ok kysymällä kuulumisia tasaisin 
väliajoin.

11. Tarkista, että omat tilauksesi ylittävät provision edellyttä-
mät 1500,- kuukaudessa. 



MITÄ OSAAT MENTOROIDA?

Valinnan tekemistä laihduttajasta valmentajaksi?

COF Mentori HuomioitavaaKenen haluat opastavan:

Pelon vaientamista faktoilla ja avunannolla
Kyllä, osaan inspiroida.

Yrityksen perustamiskäytänteitä?
• Yritysmuodon valintaa
• Ilmoitukset Alv. rekisteri, kaupparekisteri, EVIRA
• Starttirahahakemus
• Kela rahat

Toimitila asioita
• Sijainti, neliöt, sisustus
• Vähennykset
• Vuokrasopimus
• Vakuutukset ja muut sopimukset

Kirjanpito
• Vähennettävät kulut
• Hinnoittelu
• Alv. säännöt
• Verovähennykset

Markkinointi
• Kertominen: FB ja Some
• Vuosisuunnitelma 
• Lehti- ja muut ilmoitukset
• Voice of Cambridge -kilpailu
• Onnistujatarinat
• Messut ja tempaukset
• Avoimet ovet ja asiakasillat

Työvälineet
• Ajanvaraus
• Kassajärjestelmät
• Asiakasrekisteri ja sovellus
• Laihdutusohjelmat
• Valmennusvälineet

Koulutukset
• Peruskoulutus (8 lähipäivää) + välitehtävät
• Expert: taso-ohjelma, ryhmätoiminta, taso 6
• Master: Kunto-ohjelma, motivaatiovalmennus

Businessvalmennus
• Investoiminen: aika, raha, energia
• Resurssointi: kasvupotentiaali, budgetointi, aikataulutus
• Mentorointi: oma kokemus, hyödyt

Vastuullisuus ja uskallus
• Epäkohtiin puuttuminen: yleisesti ja omassa yhteistyössä
• Kehittyminen: visiot ja tavoitteet
• Yhteiskunnalinen vastuu

Kyllä, osaan kannustaa.



HAASTATTELUPOHJA

Käy läpi seuraavat kysymykset yhdessä hakijan kanssa:

Kuinka kauan olet harkinnut valmentajan työtä?

Mikä sai sinut innostumaan asiasta?

Vaikuttaako työ sinusta mielekkäältä?

Perustele:

Oletko harkinnut/harjoittanut yrittämistä aikaisemmin?

Oletko tutustunut Cambridgen Valmentajakonseptiin aikaisemmin?

Tiedätkö, mikä Cambridge Ohjelma on?

Uskotko, että sinä olisit hyvä valmentaja?

Oletko hakeunut starttirahaa tai lainaa?

Tarvitsetko apua yrityksen perustamisessa?

Tiedätkö jo, mistä saisit asiakkaita?

Pitääkö olla toimitila?

Mitä tällä oikeasti tienaa?

Millaisilla asiakasmäärillä pärjää?

Voiko valmennusta tehdä täystoimisesti?

Voiko valmennusta tehdä osa-aikaisesti?

Millainen yritysmuoto on hyvä olla?

Paljonko toimintaan pitää investoida?

Kuinka paljon aikaa ja energiaa työ vie?

Olenko oikeasti tervetullut alueen tiimiin?

Pelottaako sinua uuteen työhön ryhtyminen? Mikä erityisesti?

Oletko jo tutustunut CO:n nettisivuilla olevaan budjettilaskuriin?

Mihin investointi kuluu?

Mitä maksuja COF perii?

Mitä maksuihin kuuluu?

Entä jos oma paino nousee?

Mitä kaikkea saa/ei saa tehdä valmentajana?

Mitä ajattelet esittämästäni: asiakasmäärästä, työpäivistä, ansiotasosta, markkinointikeinoista?
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KERÄÄ VIELÄ AJATUKSET TÄHÄN

Haluatko brändätä itsesi ja tehdä 
kaiken oman näköiseksi?

COF Sinä itse Mentori

Haluatko olla osa Cambridge 
menestystarinaa?

Silloin Cambridge ei ole sinua varten.

Oletko

Oletko

Oletko

Haluatko apua yrityksen 
perustamiseen?

Onko sinulla rahoitus?

Kumpi budjettilaskuri sopii 
sinulle paremmin?

Mikä kirjanpito sinulle sopii?

Tavoite liiketoiminnalle.

Jos et tiedä mitä vastata, soita 044-209 0660

ex-laihduttaja
ei laihduttaja

pelokas
halukas

brändi/kokemus
innostus/koulutus

yksittäinen CV
sopimusvalmentaja

superpieni
sopimusvalm. 70€
standardi 131,58€
plus 151,98€
total 223,30€

minulla on:
superpieni
sopimusvalm. 70€
standardi 131,58€
plus 151,98€
total 223,30€

kyllä on
10-15 000€

luoda työpaikka
saada  _______/kk
kasvaa alati

162€ kattaa kaiken

haluan ajatusapua 
0€

maksan 
koulutuksesi

haluan tehdä itse minä autan sinua

olen mukana

haluat 
uuden konseptin
ala

esimerkki/kokemus
osaa innostaa/
nostaa

kuluttaja
yrittäjä

Kyllä kiitos, suostun menestymään!



Työvälineet

Ohjelmat

Asiakasrekisteri

Viestintä
Esitekotelo

Valmennus

Sovellus

Ajanvaraus

Valokuvaus

Tulkinta

Kokemus

Ohjelmat

Laihdutus

Yrittäminen

Valmennus

Markkinointi

Apu

Seuranta

Talous

Epäonnistuminen

Tarina

Helpdesk

Brändi

Tulevaisuus

Metodiikka

Luotettavuus

Asiakaslupaus

Maine

Sopimus

Turva

Säännöt

Konsepti

Halu

Talous

Tuotto

Vapaus

Esimerkit

Investointi

Aika

Raha

Energia

Budjetti

Suunnittelu

PR

Seuraavat koulutuspäivät:  A.  __ / __ /2020  B.  __ / __ /2020  C.  __ / __ /2020  D.  __ / __ /2020


