Stillingsopslag til Daglig Leder af Ladelund Rideklub
Ladelund Rideklub søger pr. 3. august 2019 en Daglig Leder til at varetage klubbens interesser.
Vi forventer:
-
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har erfaring fra lignede stillinger.
er fysisk og psykisk stærk.
er ansvarsbevist og fleksibel.
kan administrere frihed under ansvar.
sætter en ære i at promovere stedet.
hjælper til med at uddanne klubbens elevheste.
er udadvendt og kan lide daglig kontakt med mennesker og dyr.
har gå på mod og ikke bange for at tage fat.
arbejder struktureret og kan bevarer overblikket.
har hænderne skruet rigtig på og kan klarer forefaldende arbejde.
er aktiv på facebook og har grundlæggende IT-kundskaber.

Vi tilbyder:
-

En fast stilling på 37 timer.
Et ansvarsfuldt job hvor du styrer stedet, mht. dagligdag, nytænkning, ændringer og tiltag.
Løn efter kvalifikationer.
Masser af gode muligheder for at gavne vores rideklub.

Jobbet består af:
-

Administration af klubbens pensionærer.
Bestilling af foder, halm, hø, træpiller, tømning af mødding.
Daglig pasning af stedets heste (morgen og middagsfodring, ud/ind luk, udmugning, mm.)
Sørge for stedet ser præsentabel ud. (oprydning, div. rengøring, harvning(2xfiber bund + 2
udendørsbaner), stakning af mødding, osv.)
Være klubbens stolthed og ansigt udadtil.
Varetage kontakten med mulige nye medlemmer, ryttere og opstaldere til klubben.
Varetage alt kommunikation mellem pensionærer og ledelse.
Sørge for pleje og soignering af klubbens elevheste + administration af holdundervisningen.
Hertil pleje af elevhestenes udstyr.
Stå for kommunikation mellem Ladelund Efterskole og Ladelund Rideklub.
Koordinering af foldplan/weekendvagter samt boksfordeling i samarbejde med klubbens
opstaldere/efterskolen.
Deltagelse i div. møder, samt hjælpe ved afholdelse af stævner i klubben.

Kan du undervise i springning vil det være en fordel. Desuden kan der tilbydes mulighed for opstaldning
af din egen hest, som en del af lønnen.
Der er mulighed for bolig tæt ved rideklubben, hvis dette skulle have interesse. Dette er dog ikke en del
af lønnen.
Har ovenstående vagt din interesse eller har du spørgsmål så kontakt formand Rikke Fagerberg på tlf. 22
98 62 23. Grundet afholdelse af ferie kan Rikke ikke kontaktes i uge 29 + 30. I disse 2 uger kan Tina
Flotow kontaktes på tlf: 42 77 61 65.
Ansøgningen + CV og eventuelt referencer skal sendes til mail: rikke.fagerberg@hotmail.com. Der udover
skal den sendes cc. til mail: info@ladelundrideklub.dk.
Der vil blive afholdt samtaler løbende.

