Stenungsunds Ridklubb söker stallpersonal: stalltjänst 50%
Vi har en tjänst ledig from hösten som passar dig som vill jobba med hästar och anläggningsskötsel. Vi
tänker att du har gått gymnasieutbildning inriktning häst eller att du har erfarenhet av att arbeta med
hästar. Vi tänker att det även ska gå att kombinera tjänsten med annan delltidstjänst eller
deltidsstudier.
Vi strävar i vår verksamhet att erbjuda kvalitet och välmående hästar. Vi har en fin anläggning som är
Säkergård certifierad, snart kvalitetsmärkt och ett starkt säkerhetsarbete. Vi driver aktivt arbetet med
vår anläggning, den ska vara funktionell för en hållbar hästverksamhet.
Vi är en ideell förening som idag har 5 tillsvidareanställd personal samt ett antal visstidsanställda. Vi
har drygt 400 medlemmar, ca 300 medlemmar rider på lektion varje vecka. I stallet finns 38
boxplatser, 10–12 boxar är för medlemsuppstallning. Föreningens omsättning 2021 var 6 miljoner.
Målsättningen är att utöka verksamheten för att följa ridsportens utveckling och möta behoven från
samhället.
Vi har en aktiv styrelse och aktiva kommittéer som jobbar tillsammans med chef och personal för att
utveckla verksamheten. Vi erbjuder arbete på en väl etablerad förening i en fantastisk miljö nära
havet. Det går bussar och cykelvägar till anläggningen.
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad, trygg och ansvarsfull. Du ska gilla utmaningar och
tillsammans med oss vilja utveckla vår fantastiska förening och ridskola.
Vi önskar att du har följande kompetenser:
Hästskötarexamen (inom 1 år efter anställning)
Dokumenterad hästkunskap
Erfarenhet av stall- och hästskötsel
Lägst traktorkort eller B-körkort
God pedagogisk förmåga och social kompetens
God samarbetsförmåga
God förmåga att uttrycka sig i tal
Nödvändig datorkunskap och förmåga att uttrycka sig i skrift
Lösningsorienterad och förmåga att utvecklas
God fysik och händig
Arbetsuppgifter:
Häst-, stall- och fastighetsskötsel
Hantera maskiner, redskap och verktyg
Verksamhetsplanering
Undervisning
Vägleda medlemmar
Arbeta för föreningens utveckling och verka i enlighet med föreningens ledande dokument

Är du nyfiken så titta in på www.stenungsundsridklubb.se och Instagram@stenungsundsridklubb,

Ansökan innehållande personligt brev och CV skickas till stenungsundsrk@gmail.com. Vi vill ha din
ansökan senast 20220630.. Lön enligt avtal. Tillträde tänkt till augusti 2022.
Har du några funderingar om tjänsten kan du mejla eller ringa till ridskolechef Ann 0733192702,
stenungsundsrk@gmail.com

