Ridinstruktör till Ljungskile Ridklubb
Till Ljungskile Ridklubb söker vi nu en driven Ridinstruktör som ska arbeta med rid-undervisning,
stalltjänst samt skolning av lektionshästarna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde i januari 2022, eller enligt överenskommelse.
Du erbjuds en utvecklande och stimulerande tjänst där du får samarbeta med trevliga och kompetenta
medarbetare.
Om Ljungskile Ridklubb:
Föreningen bildades 1981 och verksamheten omfattar idag ca 200 ridande. Vi bedriver
ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna på varierande nivå samt har samarbete med
Uddevalla gymnasieskola, inriktning häst.
Vi bedriver ridskoleverksamhet 6 dagar i veckan och har ca 16 lektionshästar samt
privatuppstallningar.
Klubben och anläggningen finns på Skarsjövägen i Ljungskile. Vackert belägen intill naturreservatet.
En vacker plats med massor av härlig natur. Vi har ett Ridhus (20x40m) samt en paddock (24x56m)
samt ett stall som byggdes 2005.
I anslutning till anläggningen finns också en vacker 5 km lång ridstig.

Ansvarsområden som Ridinstruktör
Som Ridinstruktör kommer du att ha ett varierande och ansvarsfullt arbete. Du är en aktiv ryttare,
värnar om hästarna och du brinner för att undervisa. I tjänsten ingår undervisning (alla nivåer &
åldrar), ridning, stalltjänst samt viss administration.

Dina egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen som Ridinstruktör är det viktigt att du är hästkunnig, kreativ och
nyfiken. Du vet att du är en del av ett större sammanhang och kan enkelt och pedagogiskt samarbeta
och kommunicera med medarbetare och elever. Som person är du resultat- och målinriktad och tar
ansvar för att leverera din del i helheten. Du är trygg och prestigelös i din roll vilket innebär att du har
lätt för att samarbeta och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du anser också att
struktur och ordning skapar tid och rum för nyfikenhet och kreativitet.
Till sist har du också ett stort hjärta och mycket humor.

Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har lägst hästskötarexamen och erfarenhet att undervisa i grupp.
Det är ett stort plus om du har:
- Utbildning ridledare
- SRL-utbildning
- Tidigare erfarenhet inom yrket
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, erfarenhet och referenser.

Vad kan Ljungskile Ridklubb erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Du får en gedigen
introduktion samt varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i en trevlig och
modern arbetsmiljö med inspirerande och kunniga kollegor. Marknadsmässiga lönevillkor.
Möjligheter att stalla upp egen häst finns.

Snabbfakta:
Förening: Ljungskile Ridklubb
Tjänst: Ridinstruktör
Tillträde: 2022-01-03 (eller enligt överenskommelse)
Placeringsort: Ljungskile
Publiceringsdatum: 2021-11-09
Sista ansökningsdag: 2021-12-03 (Vi arbetar med löpande urval, så ansök så snart du kan.)

Ansökan:
Skicka din ansökan till Ljungskile Ridklubbs ordförande Gunilla Elisson, gunilla.elisson@gmail.com
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.
För mer information kontakta blivande Verksamhetschef Ulrika Högberg på T.0702–245066.
Välkommen med din ansökan tillsammans med cv & referenser så snart som möjligt, då vi kallar till
intervjuer löpande.

