--VACATURE RUITER JONGE PAARDEN --

Functie: Ruiter jonge paarden
Bedrijfsprofiel:
Hemmelhorst Sporthorses is een combinatie van training- / handelsstal en een opfokbedrijf in
sportpaarden welke als doel heeft om middels aankoop van jonge talentvolle paarden en middels
continue doorselectie in de hoofdzakelijk eigen merrielijnen en goede, bekende hengstbloedlijnen
TOP (spring)paarden te fokken en deze uiteindelijk te trainen tot het moment waarop de
prijskwaliteit verhouding per individueel paard maximaal is. Op dit (juiste) moment zal via een
opgebouwd (en nog groeiend) netwerk het paard tegen de hoogst mogelijke prijs worden
verkocht.
Uiteindelijke doel is het behalen van een maximaal financieel rendement.
Een impressie van Hemmelhorst Sporthorses vindt u op onze website:
www.hemmelhorst.com
Functieomschrijving:
In deze uitdagende functie houd jij je bezig met het trainen en opleiden van jonge talentvolle
springpaarden. Met als einddoel deze succesvol uit te brengen in de springsport. Voor de
ontwikkeling van de paarden zul je zowel dressuur- als springmatige training krijgen van
bewezen trainers. Hiervoor zullen de paarden ook worden uitgebracht op wedstrijden.
Functie-eisen:
- Minimaal L-niveau springen geklasseerd
- Aantoonbare werkervaring in deze functie
- Goede omgang met paarden
- Goede rijtechnische basis
Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende competenties:
- Goed zelfstandig (neemt initiatief) werkend in een team
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Gemotiveerd, enthousiast en hard werkend
- Niet bang en terughoudend in het werk
- Leergierig en hierbij bereid om naar anderen te luisteren
Let op! Ben je in bezit van vrachtwagenrijbewijs (C1) dan heeft dit zeker grote
voorkeur. Auto met aanhangerrijbewijs (B+BE) is minimaal benodigd.
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--VACATURE RUITER JONGE PAARDEN -Pre’s zijn:
- Woonachtig in omgeving Twente dan wel Overijssel (is dit niet het geval dan is er de
mogelijkheid tot kost en inwoning in de accommodatie bij onze stal).
Tevens is het belangrijk dat je beschikbare referenties door geeft, omdat wij op zoek zijn naar
iemand met de juiste ervaring op dit vakgebied.
Interesse in deze functie?
Voor aanvullende informatie over deze uitdagende functie kun je telefonisch contact
opnemen met Joost Boomkamp op telefoonnr: 06-51039959
Solliciteren kan middels het sturen van een brief en CV naar onderstaand adres:
Hemmelhorst Sporthorses
T.a.v. mevr. P. ter Horst
Postbus 188
7620 AD Borne
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