
 

 

 

 
 

Fyens Rideklub søger en aspirant/elev til snarlig ansættelse. 
 
Fyens Rideklub mangler en ung, men moden og engageret m/k, som ønsker at prøve kræfter med 
træner/beriderverdenen som aspirant. Du har måske allerede været oppe til prøve for efterfølgende at 
fortsætte i lære som træner/berider eller dyrepasserelev.  
 
Rollen 
Hverdagen forgår i klubbens faciliteter i Tarup, Odense, hvor du skal indgå i et team med reference til vores 
daglige leder, der er berider på stedet. 

Stillingen kan blandt andet indeholde følgende: 

• Staldarbejde – udmugning, fodring, ind og udlukning mm. 

• Soignering og pasning af heste 

• Ridning/klargøring  

• Undervisning 

• Andet forfaldent arbejde 

For os er nøgleordene service og samarbejde. Samarbejde med det øvrige personale, med vores opstaldere, 
undervisere og alle de voksne/børn og unge der kommer i rideklubben. Service i forbindelse med at varetage 
den høje standard, vi ønsker i vores klub. 
 
Hvem er du? 
Du er en ung m/k med ben i næsen, der brænder for heste og ridning. Du er servicemindet, smilende og god til 
kontakt med mange mennesker – og ikke mindst glad for børn. Du har sikkert selv hest som skal medbringes og 
du har måske en ambition om at gå op til prøve, for senere at komme i lære. Vi forventer at du har lyst til at 
deltage i vores foreningsliv og at du naturligvis hjælper til ved vores arrangementer mm. 
 
Lidt om stillingen. 
Du vil blive en del af det team der dagligt sørger for vores 70 opstaldede heste. Der ud over vil du hjælpe vores 
berider og trænerelev med ridning/tilridning og klargøring. Du vil indgå i vores undervisningsteam på vores 
store og velfungerende elevskole. Du vil også blive en del af en turnusordning med en weekendvagt hver 3-4. 
uge og ligeledes vil der være en fast ugentlig lukkevagt.  
 
Vi forventer at du og din hest bor på stedet, og der stilles boks og værelse til rådighed til kostpris. 
 
Ansøgningsfrist er søndag d. 9. april og samtaler vil blive afholdt løbende. 
 
Ved spørgsmål, kontakt da berider Morten Grøftehauge på telefon 22193424 eller via mail på 
lene@fyensrideklub.dk. 
 
Ansøgning samt CV sendes til lene@fyensrideklub.dk eller Fyens Rideklub, Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV. 
Mrk. aspirant 
 
Hvis ikke du har hørt fra os inden d. 1. maj 2017, må du forvente at stillingen er besat til anden side. 
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