
STALDMEDARBEJDER SØGES 
TIL ROSENHOLM RIDEKLUB
Vil du være med i vores team! Vi er en Rideklub med plads �l alle, store ambi�oner, højt �l lo�et og plads 
�l masser af gode grin. Har du lyst �l at arbejde med heste, er du mødestabil, hårdtarbejdende og har du 
sam�dig et godt humør, så er det lige dig vi leder e�er.

ARBEJDSOPGAVER
• Staldarbejde
• Fodring
• Muge ud
• Lukke heste ind og ud af stalden
• Le"ere vedligehold af maskinpark
• Forfaldende arbejde
• Vedligehold af marker og grønne områder

Alt e�er kvalifika�oner vil der enten være mulighed for også at undervise i vores rideskole eller varetage 
vedligeholdelsesopgaver på ejendommen.

Mødetider: Mandag - fredag kl. 7.30 – 13.00. Ekstra �mer planlægges i fællesskab. 
Weekendvagt hver anden weekend

DINE KOMPETENCER
Uddannelseskrav: Ingen. Men en fordel at kunne køre traktor og have hænderne skruet rig�gt på.
Du skal kunne lide at have med heste at gøre og være i god fysik form. Du skal være fleksibel og oms�l-
lingsparat, da vi har med levende dyr at gøre. Desuden skal du kunne have et godt overblik, og indgå i 
tæt samarbejde med vores øvrige ansa"e.

OM ROSENHOLM RIDEKLUB
Rosenholm Rideklub er en ak�v og populær rideklub i Hornslet ca. 15 km nord for Århus. Der er både 
Letbane og gode busforbindelser �l Hornslet. Vores ak�viteter består af ridefysioterapi for handicappede
samt rideundervisning af børn og vi har lange ventelister. Rosenholm Rideklub står over for at skulle byg-
ge et nyt ridecenter i byen og vil derfor i løbet af nogle år stå med et moderne og �dssvarende ridecenter.

Send din ansøgning hur�gst muligt �l bestyrelsen@rork.dk - er du ikke så god �l det skri�lige, så er 
en lille video, hvor du fortæller lidt om dig selv, også helt fin. Vi holder samtaler løbende.
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