Ridlärare till Varbergs Ridskola
Ridskoleservice i Varberg AB
Vi söker nu förstärkning till vårt ridlärarteam!
Varbergs Ridskola är en privatdriven ridskola med ca 35 ridskoleponnyer- och hästar och
470 elever i veckan. Vår vision är att vi ska vara ”Mer än bara Ridskola” och ha ett
innovativt och långsiktigt tänk inom utbildning och utveckling av såväl elever som hästar
och personal. Mjuka värden som gemenskap, samarbete och välmående genomsyrar hela
verksamheten. År 2016 fick vi den fina utmärkelsen Årets Ridskola och vi jobbar fortsatt med
att vara en ridskola i framkant gällande kvalité på hästar, ridundervisning och även som
arbetsplats.
Vi har en bred verksamhet med ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer,
från ridlekis och nybörjare till specialgrupper i hoppning och dressyr. Vi håller även
privatträningar på både egen och ridskolehäst, kortare kurser, lovaktiviteter,
halvfodervärdsupplägg, ridskoletävlingar och mycket annat roligt. Vårt stora intresse för
hästar och ridning gör dessutom att vi alltid har något spännande projekt igång.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor, hästar och ridsport. Dina
arbetsuppgifter blir varierade och innebär att planera och leda ridlektioner på olika nivåer,
viss ridning, stalltjänst och hästskötsel samt en del administrativa uppgifter. Du som söker ska
vara en positiv person med mycket god pedagogisk och social förmåga. En självklarhet är
att du tycker om att ta ansvar och att samarbeta med andra. Hos oss har vi korta
beslutsvägar och en stor möjlighet för personalen att vara med och påverka verksamheten!
Utbildn. & erfarenhet:

Ridlärarutbildning, gärna SRL II och/eller hippolog

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas

Tillträde:

v. 30/31 HT21

Tjänstens omfattning:

80 % med möjlighet att bygga på med extratimmar med t.ex.
hopp/dressyrträningar eller projekt. Kvällar och helger ingår.

Lön:

Enligt avtal

Ansökan:

Senast 30 april. Referenser bifogas fördelaktligen redan
med ansökan. Intervjuer hålls löpande.

Skickas till:

charlotte@varbergsridskola.com
maila gärna, annars per post till;
Varbergs Ridskola, Kvarnagårdsvägen 2, 432 32 Varberg

Kontaktperson:

Charlotte Wettberg, 073 391 12 93

