Berider/daglig leder søges til
Sønderborg Sportsrideklub

Da vores berider søger nye græsgange pr. 1. juli 2019, har Sønderborg Sportsrideklub brug for
en ny berider/daglig leder til vores fantastiske ridecenter i Sønderborg.
Sønderborg Sportsrideklub er et moderne ridecenter i nyopførte bygninger fra 2000 i det
mest naturskønne område med skov og strand beliggende lige uden for Sønderborg by. Ridecenteret har plads til 78 heste og ponyer og har ca. 280 medlemmer. Der er gode opsadlingsmuligheder i stalden, opvarmet sadelrum, solarium og vaskepladser.
Der er to ridehuse 70 x 30 m og 40 x 20 m, det store med tilskuepladser. Der er stor udendørs
dressurbane som kan rumme 2 dressurbaner og udendørs springbane på græs.
Vi har en velfungerende elevskole med 3-4 daglige hold, og om onsdagen har privatafdelingen springdag ved ekstern underviser. Derudover er der holdundervisning i dressur for
private samt mulighed for at tilkøbe eneundervisning.
Vi har brug for
En daglig leder, der både kan og vil påtage sig det daglige lederskab af rideklubben
En dygtig underviser på alle niveauer, særligt i dressur
En ansvarlig for beriderelevens uddannelse – vi har p.t. en dygtig beriderelev
Vi forventer, at du er
Uddannet berider
Positiv og udadvendt
Aktiv og har et godt overblik
Har en god klubånd og gode samarbejdsevner og lyst til at videreudvikle klubben
Går op i hestevelfærd
Vi kan tilbyde
Løn efter kvalifikationer med mulighed for at medbringe egne heste
Arbejde i en velfungerende og aktiv klub med en fornuftig økonomi
Mulighed for selv at præge din stilling
Mulighed for at tage heste i ridning
Løbende støtte fra den siddende bestyrelse og klubbens øvrige medlemmer
Har ovennævnte vakt din interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning på mail:
formand@sonderborgsportsrideklub.dk senest den 15. juni 2019.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Nanna Blankschøn ,
mobil 40713872.
Sønderborg Sportsrideklub, Huholt 17A, 6400 Sønderborg
www.sonderborgsportsrideklub.dk

