
RIDEFYSIOTERAPI MEDHJÆLPER SØGES 
TIL ROSENHOLM RIDEFYSIOTERAPI
Står du og mangler nye udfordringer væk fra skrivebordet ude i den friske lu�? Har du lyst �l at arbejde 
med mennesker og heste på en anderledes måde, er du mødestabil, hårdtarbejdende og har du 
sam�dig et godt humør, så er det lige dig vi leder e�er med opstart den 8. august 2022

ARBEJDSOPGAVER
• Klargøring og opsadling af heste
• Trække med hestene mens pa�enterne laver forskellige øvelser
• Kommunika�on og videreformidling af instruk�oner �l pa�enterne
• Ved sene a!ud o.l. er der forefaldende arbejde i stald, rengøring og oprydning

Arbejdstider: 25 �mer ugentligt fordelt på alle hverdage.

DINE KOMPETENCER
Uddannelseskrav: Du behøver ikke have en uddannelse eller erfaring inden for feltet for at kunne blive
taget i betragtning. Blot du er åben og interesseret i at lære. Det vig�gste er:
• Du er glad for både heste og mennesker
• Du er posi�v og bidrager �l en god stemning både med kollegaer, men også i kontakten �l pa�enterne
• Du er oms�llingsparat og klar på at løbe stærkt
• Du er i god fysisk form og er klar på at gå mange �mer om dagen

OM ROSENHOLM RIDEFYSIOTERAPI
Rosenholm Ridefysioterapi holder �l på Rosenholm Rideklub i udkanten af Hornslet. Vi har pt. 25 hold 
med i alt over 100 pa�enter �lkny"et om ugen. Pa�enternes lidelser er af varierende fysisk og kogni�v/
mental karakter. Vi vægter en god stemning blandt medarbejdere og pa�enter højt, hvor der skal være 
plads �l det enkelte individ og ustyrlige grineflip. Vi går mange kilometer hver dag, både i ridehallen med
 forskellige øvelser og opgaver og på ture udenfor i naturen. Der er altså rig mulighed for at nå målet om 
at gå 10.000 skridt dagligt.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi glæder os �l at høre fra dig! 
Måske du er den næste, der skal give os grineflip, så vi får ondt i både kinder og mave.

Send din ansøgning hur�gst muligt �l maria@taaruprideudstyr.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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