Rideskoleansvarlig søges til undervisning og drift af rideskolen
Rideklubben Hundested søger en rideskoleansvarlig ca. 15-20 timer ugentligt med mulighed for
mere, hvis det har interesse.
Som rideskoleansvarlig lægger vi vægt på, at du har solid hestefaglig indsigt, og at du kan stå for
den overordnede drift af vores rideskole, der p.t. tæller ca. 80 elever og 12 ponyer/heste. Vi
tilbyder undervisning i dressur og spring i hverdage og weekender både indendørs i ridehuse og
udendørs på ridebane eller ved ture i skoven.
Vi forventer, at du har det store overblik, kan koordinere og har lysten til også at løse de praktiske
opgaver omkring vores ponyer og heste. Du skal blandt andet stå for indkøb af foder, deltage ved
smed og dyrlæge, planlægge undervisning, arrangere ridelejre og rideskolestævner, koordinere
udluk, indluk og mugning i samarbejde med vores øvrige undervisere, elever og frivillige i
foreningen.
Vi håber, at du kan din grundridning, og har lyst til at undervise på nogle af vores hold i enten
dressur eller spring eller begge dele på forskellige niveauer. Erfaring med undervisning er derfor
en fordel.
Vi kan tilbyde gode faciliteter både indendørs og udendørs, og en rideskole i udvikling med mange
nye elever, engagerede medlemmer og mulighed for indflydelse på undervisning og drift.
Rideklubben Hundested drives af en forening, der har lejet sig ind på Slettebjerggaard Ridecenter
på Torupvejen 19 i Hundested. Ud over rideskole og rideskoleaktiviteter er ca. 35 bokse udlejet til
privatryttere, der også er medlemmer af Rideklubben Hundested. Du vil referere til bestyrelsen. Vi
har to andre undervisere og en række hjælpere tilknyttet rideskolen.
På vores hjemmeside www.rideklubbenhundested.dk kan du læse mere om vores klub. Du kan
også finde os på Facebook og Instagram.
Tiltrædelse snarest muligt. Løn efter kvalifikationer. Samtaler holdes løbende.
Ansøgning skal sendes pr. mail til info@rideklubbenhundested.dk. For yderligere info om stillingen
kontakt formand for Rideklubben Hundested Trine Juncher Jørgensen på tlf. 24 65 69 57.

