Ridlärartjänst hösten 2019
Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) är en ideell förening som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet (SvRF). Klubben har funnits sedan 1976 och ridklubben har idag ca 350
medlemmar med ca 280 uppsittningar/vecka på ridskolan.
Vi ligger i Eskilstuna kommun ca 2,5 mil från Strömsholm. Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK)
är ridklubben som satsar på kvalitet för såväl bredd som topp och driver en ridskola med
hög kvalitet på såväl personal som hästar. Alla barn och ungdomar som vill utvecklas inom ridsporten ska
känna sig hemma i vår klubb som erbjuder allt från nybörjargrupper till tävlingsgrupper och träningsgrupper i dressyr och hoppning. Anläggningen består av ett ridhus två utebanor samt ett stall med 34 platser
varav 18 är skolhästar.

Vår vision: Nyby Torshälla Ridklubb skall vara en framgångsrik förebild inom ridsporten.
För mer information om ridklubben och dess verksamhet besök gärna vår hemsida www.ntrk.org

Vi behöver förstärka vårt team med en deltidstjänst, ridlärare.
Tjänsten innefattar undervisning från nybörjare till tävlingsgrupper, träningsgrupper samt vuxengrupper, tillridning och utbildning av våra hästar, administrativa uppgifter, privatlektioner och ev. en del
arbete i stallet. Anställningens storlek och utformning beror på sökande och dess önskemål och intresse och kan bli allt från mindre än 50% till minst 75%.

Kvalifikationer:
Utbildning som ridlärare lägst SRL 2 eller SRL 1 med mål att bli SRL 2.
Du som söker skall ha mycket god pedagogisk och social förmåga samt goda ledaregenskaper. Du skall
brinna för att undervisa på olika nivåer och att jobba på ridskola.
Du gillar att arbeta i en flexibel organisation under ständig utveckling vilket också kan påverka tjänstens
innehåll över tid. Du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Samtidigt behöver du vara en god mkt
god lagspelare.
Självklart har du ett brinnande intresse för hästar och ridsport och du sätter eleven och hästen i fokus.
Uppstallning för egen häst finns på ridskolan och vi ser gärna att du själv är aktiv ryttare.

Nyby Torshälla Ridklubb är en klubb med god ekonomi och stora utvecklingsmöjligheter där du som
anställd får chans att vara med och påverka framtiden.
Din ansökan med meritförteckning och referenser skickas till elin@ntrk.org.

Frågor besvaras gärna av ridskolechef Elin Svärd, 076-9457877, eller elin@ntrk.org

