Salaortens Ryttarförening söker ridlärare
utbildad SRL II.
Salaortens Ryttarförening är en förening i utvecklig, vår vision är –Vi tar täten!
2018 blev vi Kvalitetsmärkt ridskola och 2020 Kvalitetsmärkt hästverksamhet, ett mål vi jobbat starkt
mot under några år. Vi har alltid nya spännande projekt på gång och kanske är just du den personen
som vill vara med och driva vår verksamhet framåt mot att bli det roligaste kunskapscentrumet i
regionen.
Bakgrund
SORF har 494 medlemmar, 225 uppsittningar i veckan samt en stark voltigeverksamhet sim ingår i
ridskolan med 45 voltigörer. Utöver detta bedriver Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium
lektionsverksamhet på anläggningen tre dagar i veckan.
Vi har sex kommittéer - voltige, sportkörning, hoppning, dressyr, fälttävlan samt western och vi
bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom dessa. Vi har även en jätteduktig ungdomssektion som
anordnar massor med aktiviteter bl. a en luciashow varje år.
2019 så renoverade vi alla ekonomidelar på anläggningen och byggde en tredje ligghall, så alla hästar
på anläggningen går på lösdrift.
Arbetsuppgifterna består av ridundervisning för barn och vuxna på alla nivåer, vi lär ut känsla och
samspel med hästen där mycket fokus ligger på grundridning där vi använder oss av sitsträning på lina
m.m. Utöver lektioner så är det även administrativa uppgifter, stalltjänst samt tillridning/ utbildning av
ridskolans hästar. Värdeorden vi jobbar efter är glädje, kunskap, gemenskap, trygghet och utveckling.
Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn och ett koncept i utbildning och ridning där hästarnas
välmående och hållbarhet ligger i fokus. Arbetstiderna är varierade med kvällar och helger, föreningen
är ansluten till kollektivavtal.
Vi söker en driven, kreativ och positiv person som gillar att jobba i team. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet. God ridförmåga samt intresse för utveckling av verksamheten är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om våra aktiviteter och förening besök gärna:
https://www.facebook.com/sorf.nu/
www.sorf.nu
Anställningsformen är en tillsvidare anställning, där provanställning 6 månader tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse.
Frågor besvaras av verksamhetschef Emma Öqvist , emma@sorf.nu, 070-294 75 03.
Skicka in din ansökan snarast då rekryteringen pågår löpande, dock senast 4/4 2021.
Ansökan med CV skickas på mail till: emma@sorf.nu
Salaortens Ryttarförening
Vallby Ryttargård 100
733 91 Sala

