--STAGEVACATURE NAJAAR 2010-&

Omschrijving stageorganisatie:
Hemmelhorst Sporthorses is een combinatie van training- / handelsstal en een opfokbedrijf in
sportpaarden welke het doel heeft om middels aankoop van jonge en 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
Stageomschrijving
Tijdens je stage zul je werkzaam zijn op de stal van Hemmelhorst Sporthorses. De volgende
werkzaamheden zullen daar (zeker) aan bod komen:
 Enten tegen Rhino dragende merries
 Bijhouden scans en entingen
 Hulp bij chippen veulens
 Begeleiding bij dierenarts bezoeken extern
 Begeleiding bij dierenarts bezoeken intern
 Ondersteuning van de ruiters in de dagelijkse training van de sportpaarden
 Verzorging van de paarden en voorzien van het dagelijkse onderhoud
 Zorgen voor het dagelijkse onderhoud van de stal
 Begeleiding bij komst hoefsmid e.d.
 Onderhoudt paarden op de nabij gelegen gronden
In goed overleg is er eventueel ruimte, tijd en begeleiding voor een project of schoolopdracht
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--STAGEVACATURE NAJAAR 2010-Profiel kandidaat
Vereist:
VMBO paard gerelateerde opleiding / MBO paard gerelateerde opleiding, met relevante
kennis voor fokkerij
Teamspirit, communicatief vaardig, flexibel, daadkrachtig, enthousiast en zelfstandig
Aantoonbare ervaring op gebied van paarden
Woonlocatie op dagelijkse reisafstand van de werklocatie
Pre:
Rijbewijs C en/of E
Kennis van EHBO-paard / EHBO-mens
Kennis van fokkerij en jonge paarden
Toelichting werk- / woonlocatie
Je zult hoofdzakelijk werkzaam zijn op de stal van Hemmelhorst Sporthorses aan de 5 e
Hemmelhorst 2 in Borne (rand Hengelo). De stal is niet met openbaar vervoer te bereiken, eigen
vervoer is hierbij vereist.
Geïnteresseerd??
Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae aan Petra ter Horst:
e-mail Petra.ter.horst@boomkamp.com of bel voor meer informatie naar 074-2766652

Hemmelhorst Sporthorses / Jan Boomkamp Groenbedrijven BV.

Pagina 2/2

