
Hedensted Rideklub søger  
underviser til elevskolen
Hedensted og Omegns Rideklub søger med tiltrædelse pr. 1/8-2014, en kvalificeret  
person til at varetage undervisningen på vores elevskole. Vi lægger vægt på udviklende 
og afvekslende undervisning, men også på, at vore elever lærer at omgås dyrene med  
stor sikkerhed og den rette etik – altid med stort fokus på dyrenes velbefindende.

Arbejdsopgaver
Hovedopgaven vil være at varetage den daglige  
undervisning på elevskolen mandag-fredag. Vi tilbyder 
alt fra begynderhold til øvede – for børn såvel som for 
voksne – hvorfor det forventes, at du går til opgaven 
med den samme entusiasme uanset alder og niveau. 
Ligeledes forventer vi, at du i din undervisning kan 
integrere læren om den daglige omgang med hestene, 
at man lærer at sadle op og af, alm. røgt og pleje samt 
let vedligehold af sadeltøj. En vigtig del af jobbet er 
ligeledes at kommunikere med eleverne og deres  
forældre, og sikre sig, at de føler sig velkomne. Det  
vil også være en fordel, hvis du har lyst til at være  
med til at motivere dem til et engagement i klubben.

Du vil selvstændigt være ansvarlig for at tilrettelægge 
undervisningen, således den enkelte elev altid tilbydes 
de bedst mulige rammer for udvikling. Derudover skal 
du i samarbejde med bestyrelsen fordele elever på de 
forskellige hold/niveauer, så der kommer en kontinu-
erlig udvikling af elevskolen. Vi forventer også, at det 
primært vil være dig der varetager overblikket over 
rideskolehestene – dog vil du altid have et tæt  
samarbejde med bestyrelsen herom.

Vi forventer at du
• Er min. 18 år

•  Er ansvarsbevidst og pligtopfyldende, social og  
engageret, samt at du synes det er sjovt at arbejde 
med både børn og voksne

•  Er pædagogisk og formidlende af din viden  
omkring ridning på en legende og forståelig måde

•  Er vant til at arbejde med heste  
– du må meget gerne have undervist før

Vi tilbyder dig
•  Et job med stor frihed under ansvar

•  En masse sjove timer med skønne elever og ponyer

•  Et afvekslende og spændende job, hvor du selv har 
mulighed for at sætte dagsordenen

•  Ugentlig arbejdstid (man, tirs, tors, fre) – ca. 20 timer 
– alle timer om eftermiddagen/aftenen  
(evt. mulighed for flere timer på sigt)

• Mulighed for opstaldning som en del af lønnen

• Løn efter kvalifikationer

Har jobbet din interesse, eller har du spørgsmål, må du meget gerne kontakte Rikke Mahaffy på tel. 30 31 88 32 eller 
på mail: rm@hedenstedrideklub.dk. Du kan også læse mere om os på www.hedenstedrideklub.dk.

Ansøgning sendes til rm@hedenstedrideklub.dk. Ansøgningfrist: 1/8-2014. 


