
                                                           

Ben jij het binnen zitten ook zo zat?                         

Dan is deze vacature perfect voor jou! 

Wij zijn op zoek naar: 

 

Een stal medewerker/instructie  

voor 30 uur per week 

 

Wie zijn wij? 

Stal Bosgoed is een centraal gelegen moderne en gezellige vijf-sterren pensionstal en manege in Hagestein. Wij zijn 

een middelgrote stal, die met alle faciliteiten en services ervoor zorgt dat de pensionklanten onbezorgd van de 

paardensport kunnen genieten. Daarnaast bezorgt een fijne groep manegepony’s en –paarden aan zowel de 

beginnende- als ervaren ruiters een geweldige beleving en uitdaging.  

En zodra alles straks weer kan en mag, organiseren wij naast deze activiteiten regelmatig dressuur- en 

springwedstrijden en andere evenementen. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten en bezoekers zich welkom en 

thuis voelen. 

Wat houdt de functie in? 

 Algemene stal werkzaamheden; 

 management manege paarden/pony’s en harnachement; 

 groom werkzaamheden; 

 longeren / eventueel rijden;  

 mee organiseren van evenementen; 

 bar werkzaamheden; 

 lesgeven aan manegeruiters. 

Werkdagen zijn zowel doordeweeks als in het weekend. 

Wie ben jij? 

 Je bent bij voorkeur iemand met ervaring op het gebied van stalwerkzaamheden; 

 je werkt zelfstandig en nauwkeurig, maar bent ook een goede teamplayer; 

 je bent betrouwbaar en flexibel; 

 je bent een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel; 

 je weet als geen ander hoe je klanten vriendelijk te woord moet staan; 

 je hebt zelfinitiatief en durft eigen ideeën ook bespreekbaar te maken; 

 je hebt jouw instructeursdiploma of bent bereid deze te behalen; 

 je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Wat bieden wij? 

 Een gezellige werkplek met een informeel team; 

 een marktconform salaris; 

 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op vast dienstverband; 

 de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en eigen ideeën op de kaart te zetten. 

Hebben we jouw interesse gewekt?  

Dan ontvangen wij graag uiterlijk vóór 16 april 2021 jouw motivatie en cv,                                                                     

gericht aan Antoinette Agterberg-Bosgoed via info@stal-bosgoed.nl  
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