Kungsbacka Ridklubb söker ridlärare

Vill Du vara med att föra ridsporten framåt?
Tycker du att det är roligt att bidra till andras utveckling och utvecklas både som person och
tillsammans med andra? Vill du vara med och påverka och vara en del av en god kamratskap och
positiv utveckling? Låter det intressant att arbeta för en hög kvalitet i en verksamhet så att vi alla
kan känna stolthet?
Då kan det här vara intressant för dig.
Kungsbacka ridklubb som arbetsgivare
Kungsbacka Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet med en
engagerad styrelse och 10 anställda.
Anläggningen består av 2 skolstall och ett inackorderingsstall och två lösdrifter. För närvarande
har vi 33 ridskolehästar och 15 inackorderade. Närmare 650 medlemmar och cirka 500 ridande
elever. Personal har möjlighet att ha sin häst uppstallad på anläggningen.
Vi har tre ridhus, två uteridbanor och två upplysta ridslingor runt anläggningen.
Verksamheten går bra. Våra elever är nöjda och vi har kö till ridskolan. Många medlemmar bidrar
ideellt med stort som smått och allt fler vill vara delaktiga.
Hos oss rider barn och vuxna, allt från nybörjare till erfarna ryttare, på både ponny- och häst.
Ridskolan har verksamhet 6 dagar i veckan. Vi erbjuder abonnemangsridning, kurs- och
ridlägerverksamhet, tävlingar och andra hästrelaterade aktiviteter. Vi har höga ambitioner om att
vara en ridskola för alla, med god kvalité och kompetens!
Förutom ridskoleverksamheten så arrangerar föreningen mycket tävlingar.Vi är en av de
föreningar som anordnar flest tävlingar i Sverige.
Vi har en aktiv ungdomssektion, Kuse.
Verksamheten baseras på vår värdegrund som har tre ledord:
Välkomnande
Öppna sinnen
Rena händer

Omfattningen på tjänsten
75 %. Arbete på helger ingår. Lön enligt kollektivavtal
Du som person
Vi söker dig som är positiv, driven, ambitiös och engagerad. Har ett gott ordningssinne, får saker
gjorda, är fokuserad, servicemedveten och flexibel samt gärna hittar lösningar på utmaningar och
har god samarbetsförmåga.
Kvalifikationer
Kvalificerad ridlärare. Du har en mycket god pedagogisk förmåga, integritet och gott omdöme. Du
vill arbeta med häst- och ridundervisning på olika nivåer och inom olika discipliner. Du har minst
B-körkort och har du körkort/förarbevis så att du kan köra traktor och fyrhjuling är det ännu ett
plus. Stalltjänst och hästskötsel kan också förekomma.
Du är van att arbeta med dator, du är ordningsam och kan hålla struktur samt vid behov finna
lösningar för en effektiv och fungerande administration. Du måste vara duktig på att uttrycka dig
väl i både tal och skrift då du kommer att ha en hel del kontakt med våra elever och även
formulera andra texter.
.
Så söker du tjänsten
Välkommen med din ansökan till Tf verksamhetschef Louise Lind Paris
louise@kungsbackaridklubb.se
Sista ansökningsdag är den 21/10-19 Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

