Akasha's Paardrijschool
Vacature stal medewerker
Als aanvulling op ons team zijn wij opzoek naar een enthousiaste stal medewerker voor 10-15 uur
per week. Ben jij deze teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functieomschrijving
Wij zijn vanaf 1 december 2021 op zoek naar een enthousiaste stal medewerker voor 4 ochtenden in
de week en 1 volle zondag per maand voor 10-15 uur per week. Werkdagen en werktijden zijn in
overleg.
Het welzijn van de paarden staat bij ons voorop. Daarom is een groot verantwoordelijkheidsgevoel
erg belangrijk.
Je hoofdtaken zijn
Paarden voeren
Paarden buiten zetten en binnen halen
Stallen uitmesten, daarna alles met bladblazers weer netjes maken
Verzorging van paddocks
Terrein netjes houden
Rijbaan onderhouden
Wat verwachten wij van jou
Affiniteit met paarden is een vereiste;
Een aanpakkersmentaliteit;
Gefocust op kwaliteit en veiligheid;
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
Initiatief tonen;
Inzicht hebben in de werkzaamheden
Wat bieden wij
Goede werkomstandigheden;
Werken in een leuk team waarbij je inzet gewaardeerd wordt;
Mogelijkheid om stal management taken te leren;
Wettelijk minimumloon;
Meehelpen bij instructie;
Omdat je voor deze functie regelmatig met en tussen de paarden bent is ervaring met paarden een
vereiste. In deze veelzijdige functie verricht je veel fysiek arbeid. Een goede conditie en een
aanpakkersmentaliteit zijn dan ook bijzonder belangrijk voor deze functie.

Akasha's Paardrijschool
Kortom een veelzijdige functie waar je je geen dag hoeft te vervelen. Benieuwd wat wij voor je
kunnen betekenen? Aarzel niet en solliciteer direct!
Wie zijn wij
De eigenwijze rijschool waar welzijn in training voorop staat.
Op Akasha’s paardrijschool geven we groeps- en privé lessen met school- of eigen paard,
manegelessen, workshops en meerdaagse cursussen zit en houding, dressuur- en wedstrijd gerichte
training, bewegings correctie en -instructie m.b.t. houding en zit. Bij Akasha staan wij voor welzijn
tijdens training, voor paard en ruiter. Samen met de wetenschap onderzoeken wij welke manieren de
cognitie van het paard gestimuleerd kan worden en we minder repressieve maatregelen in hoeven te
zetten.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatiebrief naar:
Akasha Rijkunst
T.A.V. Maaike de Jeu
Info@akasha-rijkunst.nl

www.akasha-rijkunst.nl

