Ridlärartjänst på Norrköpingsortens Ryttarförening!
Då en av våra instruktörer valt att börja studera till hösten behöver vi förstärka
arbetslaget med en engagerad efterträdare med positiv framtoning.
Är du den vi söker?
NORF är belägen i Norrköping, Östergötland. Ridskolan drivs av NORF, en ideell förening
som är medlem i Svenska Ridsportförbundet och har drygt ca 250 medlemmar. Ridskolan har
idag 6 medarbetare, 22 hästar i verksamheten och ca 200 uppsittningar i veckan Vår ambition
är att erbjuda en ridskola för hela familjen och vara en mötesplats för alla åldrar. Glädje,
gemenskap, trygghet och ansvar är våra ledord och vilka ska genomsyra hela verksamheten.
Vår anläggning har två ridhus 20*45m och 11*28m. Två ridbanor 30*60m och 20*40m.
Du som söker skall ha mycket god pedagogisk och social förmåga samt stort intresse för
utveckling för att trivas hos oss. Ditt fokus är att undervisa elever på olika nivåer och
uppskatta att jobba på ridskola.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och du behöver gilla arbeta i en flexibel organisation
där tjänstens innehåll kan ändras över tid. Du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt,
samtidigt som du är en mycket god lagspelare som värdesätter att jobba tillsammans i ett
team. Självklart har du ett brinnande intresse för hästar och ridsport och du sätter eleven och
hästen i fokus.
Om tjänsten
•
•
•
•
•

Tjänsten innefattar undervisning för barn och vuxna, från nybörjare till
träningsgrupper.
Tillridning och utbildning av våra hästar
Stalltjänst
Tjänstgöra dag- kväll- och helger enligt schema.
Viss administration ingår i tjänsten då kommunikation sker via mail och telefon med
elever/medlemmar

Utbildning/erfarenhet
Vi söker dig som har utbildning som ridlärare SRL 1 eller dig som vill kombinera arbeta
några timmar i veckan medans du utbildar dig till ridlärare SRL 1. Eller alternativt stor
dokumenterad arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter. Du innehar minst B-körkort.
Tjänstegrad: 50-100% efter överenskommelse, tjänsten är tillsvidare med 6 mån
provanställning.
Tillträde den 1 augusti 2022 eller efter överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal Almega- Kommunal
För frågor kontakta ordförande Malin Knutsson 0705-86 57 15
Ansökan

Ansökan med CV skickas via e-post till: malin-knutsson@hotmail.com

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31 Besök gärna vår hemsida: www.norf.nu

Ridlärartjänst på Norrköpingsortens Ryttarförening!
Då en av våra instruktörer har fått Ridskolecheftjänsten hos oss till hösten så
behöver vi förstärka arbetslaget med en engagerad efterträdare med positiv
framtoning. Är du den vi söker?
NORF är belägen i Norrköping, Östergötland. Ridskolan drivs av NORF, en ideell förening
som är medlem i Svenska Ridsportförbundet och har drygt ca 250 medlemmar. Ridskolan har
idag 6 medarbetare, 22 hästar i verksamheten och ca 200 uppsittningar i veckan Vår ambition
är att erbjuda en ridskola för hela familjen och vara en mötesplats för alla åldrar. Glädje,
gemenskap, trygghet och ansvar är våra ledord och vilka ska genomsyra hela verksamheten.
Vår anläggning har två ridhus 20*45m och 11*28m. Två ridbanor 30*60m och 20*40m.
Du som söker skall ha mycket god pedagogisk och social förmåga samt stort intresse för
utveckling för att trivas hos oss. Ditt fokus är att undervisa elever på olika nivåer och
uppskatta att jobba på ridskola.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och du behöver gilla arbeta i en flexibel organisation
där tjänstens innehåll kan ändras över tid. Du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt,
samtidigt som du är en mycket god lagspelare som värdesätter att jobba tillsammans i ett
team. Självklart har du ett brinnande intresse för hästar och ridsport och du sätter eleven och
hästen i fokus.
Om tjänsten
•
•
•
•
•

Tjänsten innefattar undervisning för barn och vuxna, från nybörjare till
träningsgrupper.
Tillridning och utbildning av våra hästar
Stalltjänst
Tjänstgöra dag- kväll- och helger enligt schema.
Viss administration ingår i tjänsten då kommunikation sker via mail och telefon med
elever/medlemmar

Utbildning/erfarenhet
Vi söker dig som har utbildning som ridlärare lägst SRL 2 alternativt stor dokumenterad
arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter. Du innehar minst B-körkort.
Tjänstegrad: 50-100% efter överenskommelse, tjänsten är tillsvidare med 6 mån
provanställning.
Tillträde: Den 1 augusti 2022 eller efter överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal Almega- Kommunal
Ansökan:

Ansökan med CV skickas via e-post till: malin-knutsson@hotmail.com

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31 Besök gärna vår hemsida: www.norf.nu

