Zaandam, 28-5-2019
Vacature Instructeur
Manege De Blijde Ruiters te Zaandam zoekt per direct:
Een instructeur paardrijden gehandicapten (m/v) 12-16 uur per week
Voor de lessen op
•
•

maandag middag van 13.00uur tot 18.00uur
donderdag 09.00uur tot 17.00uur

en extra inval mogelijkheden. Andere rooster mogelijkheden zijn in overleg.
Wat doe je:
•
•
•
•
•
•

begeleiden van en lesgeven aan ruiters met een beperking
zorgen voor een goede en veilige gang van zaken voor, tijdens en na de lessen.
Overleggen met collega’s over onder anderen de in te zetten paarden
Begeleiden en aansturen van de vrijwilligers
Zorg dragen voor de gezondheid van de levende have.
De paarden/ponys worden door de instructrices minimaal 2x per week bijgereden en de
instructrice krijgt zelf ook les (1x verplicht en vergoed per maand) van Luc Salfischberger.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•

Je hebt een erkend diploma voor het lesgeven van paardrijlessen en je hebt de FGP/KNHS
opleiding IPG afgerond of je bent bereid deze te gaan volgen.
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
Je bent betrokken, hebt geduld en een goed inlevingsvermogen.
Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt reflecteren op je eigen handelen.

Wat bieden wij:
•
•
•

Gezellige collega’s
Bijzondere ruiters (plusminus 275)
Samen veel plezier in een prachtige manege
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Meer informatie over onze manege is te vinden op www.deblijderuiters.nl .
Heb je vragen?
Email dan naar info@deblijderuiters.nl of bel de manege 075-6161698
Ben je enthousiast geworden?
Stuur je sollicitatie naar maartje@deblijderuiters.nl

Vriendelijke groet namens het hele team van Manege De Blijde Ruiters.
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