--VACATURE INTERNATIONALE
WEDSTRIJDGROOM--

Functie: Internationale wedstrijd/concoursgroom
Bedrijfsprofiel:
Hemmelhorst Sporthorses is een trainings-/handels- en sportstal welke zich ten doele heeft gesteld
om middels aankoop van jonge talentvolle paarden en middels continue doorselectie in de
hoofdzakelijk zelf gefokte paarden (d.w.z. uit eigen merrielijnen en goede, bekende
hengstbloedlijnen) TOP (spring)paarden te fokken en op te leiden.
Een impressie van Hemmelhorst Sporthorses vind je op onze website:
www.hemmelhorst.com
Functieomschrijving:
In deze functie werk je één op één met onze internationale ruiter (Harrie Wiering) en ondersteun je
hem op stal bij het trainen en op landelijke, nationale en internationale concoursen met uitbrengen
van tal van talentvolle (spring) paarden. Je zult hierbij regelmatig voor langere tijd weg zijn om
meerdere internationale concoursen te bezoeken. Hierbij ben je op stal alsook daarbuiten
verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van de paarden van deze ruiter.
Functie-eisen:
- Aantoonbare grooming en (internationale) concours-ervaring (dwz. alles in de verzorging 
toiletteren, concoursklaar maken enz.).
- Weten wat er nodig is / gevraagd wordt voor internationale spring-topsport
Dit betekent onder andere: gemotiveerd, enthousiast en hard werkend
- Tevens: een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
- Het inzicht en de ervaring om medische/fysieke problemen bij paarden te herkennen.
- Ervaring in het trainen van paarden door bijvoorbeeld longeren, rijden.
- Rijbewijs B (personenauto) is een vereiste
- Internationaal georiënteerd in omgang (makkelijk mensen aanspreken) en talenkennis (ENG
en DLD in woord/spraak)
- Flexibel in taken en werktijden (beschikbaar tot 6 dagen per week, vaak in weekenden, op
zon- en feestdagen). Kortom, alle eigenschappen die horen bij een dergelijke functie.
- Teamgericht maar goed in staat om zelfstandig te werken.
Pre’s zijn:
- Rijbewijs C (vrachtwagen). Rijbewijs BE (aanhanger)
- Woonachtig in omgeving Twente danwel Overijssel (is dit niet het geval dan is er de
mogelijkheid tot interne overnachting op onze geschikte accommodatie bij de stal).

Hemmelhorst Sporthorses

Pagina 1/2

--VACATURE INTERNATIONALE
WEDSTRIJDGROOM-Ben je geïnteresseerd in deze afwisselende functie, neem dan contact op met Joost Boomkamp op
telefoonnr: 06-51039959 of stuur een e-mail met CV naar onderstaand adres:
E-mail: joost.boomkamp@boomkamp.com
Correspondentieadres:
Hemmelhorst Sporthorses
T.a.v. dhr. J.J. Boomkamp
Postbus 188
7620 AD Borne
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