
Stallpersonal till Jönköpings Fältrittklubb 

Vill du vara en i teamet som bygger upp och formar Smålands största 
ridklubb? 

Jönköpings Fältrittklubb är en ideell förening och medlem i Svenska Ridsportförbundet. 
Ridskolan bedrivs på en stor anläggning med 3 ridhus, tävlingsverksamhet och privata 
uppstallningar. Idag har vi ca 10 medarbetare med olika tjänstgöringsgrader. Vi har 35 
hästar och ponnys i verksamheten och omkring 350 uppsittningar i veckan.  

Vi söker nu 1 vikarierande stallpersonal 100%. I tjänsten ingår sedvanligt stallarbete 
såsom in- och utsläpp, fodring, mockning samt vardagligt städ och underhåll av stall 
och andra gemensamma utrymmen.  

Därtill innehåller tjänsten egna uttalade ansvarsområden, som utförs självständigt på 
uppdrag av verksamhetschef och i samråd med ridlärare och kollegorna i stallet. 
Dessa ansvarsområden innefattar hästhälsa och utrustning samt vardaglig styrning 
av arbetet i stallet.  

Vi söker dig som vill engagera dig och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. 
Som person är du ansvarstagande, händig, självgående, positiv, flexibel, har god 
organisationsförmåga. Du ska även ha lätt för att samarbeta och ha ett gott 
kundbemötande då du i ditt arbete träffar många av våra kunder från både ridskolan 
och de privatuppstallade som finns på anläggningen. 

Kvalifikationer: Du ska ha gedigen erfarenhet av hästar samt utbildning som 
stallskötare. Extra meriterande är om du därtill har erfarenhet/utbildning som exv 
ridlärare, fritidsledare eller fritidslärare. Även erfarenhet av vaktmästarliknande 
arbetsuppgifter värdesätts i denna rekrytering. 

Innehar minst B-körkort, samt gärna erfarenhet av att köra traktor och fyrhjuling  

Omfattning 100%, vikariat på 15 månader med ev möjlighet till förlängning. I tjänsten 
ingår arbete på kvällar och helger. 
Lön enligt avtal. 
Tillträde 1/3 eller enl ök.  

Ansökningar behandlas löpande så sänd in din ansökan snarast, dock senast 29/1, 
minst 2 referenser kommer begäras. 

Vid frågor kontakta verksamhetschef Louise Enlund på 070-238 80 10 eller 
louise@jonkopingsfaltrittklubb.se 

Vi ser fram emot din ansökan som du mailar till louise@jonkopingsfaltrittklubb.se  
 

 


