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Vacature instructeur (M/V)
In de Bosjes van Pex te Den Haag is de Manege Madurodam van de Stichting Paardrijden voor
Gehandicapten gevestigd. De manege ligt in een omgeving met veel groen waar diverse
sportcomplexen gevestigd zijn en dicht bij het strand en de duinen.
Manege Madurodam te Den Haag zoekt per 1 september 2019 een enthousiaste instructeur
paardrijden gehandicapten (m/v) voor 9 uur per week met het vooruitzicht op uitbreiding van uren.
Wat zijn zoal de werkzaamheden die een instructeur bij ons verricht:
- Je begeleidt en geeft les aan ruiters met een beperking.
- Je zorgt voor een goede en veilige gang van zaken voor, tijdens en na de lessen.
- Je overlegt met collega’s over ander andere de in te zetten paarden.
- Je begeleidt en stuurt de vrijwilligers aan die zowel in de stallen als met de lessen helpen.
- Je draagt mede zorg voor de gezondheid van de levende have.
- Afhankelijk van de werktijden draag je er mede zorg voor dat de stallen uitgemest worden en
de paarden gevoerd worden.
- Je rijdt zelf ook de paarden/pony’s bij en begeleidt eventueel ook vrijwilligers die de
paarden/pony’s bijrijden.
Wat vinden wij belangrijk waar onze instructeur aan moet voldoen?
- Je hebt een erkend diploma voor het les geven van paardrijlessen.
- Je bent in het bezit van het diploma IPG van de FPG/KNHS.
- Je hebt ervaring in het lesgeven aan mensen met een beperking.
- Je kunt zelf ook goed paardrijden.
- Je bent een mensen-mens.
- Je kunt en wilt toekomstgericht denken en handelen.
- Je hebt natuurlijk overwicht.
Belangrijke competenties van onze instructeurs zijn:
- Samenwerken.
- Sensitief.
- Planmatig.
- Flexibel.
Wat bieden wij onze instructeur:
- Een werkomgeving waar iedereen welkom is en zich welkom moet voelen.
- Gezellige collega’s.
- De mogelijkheid van uitbreiding van uren.
- Een marktconforme beloning.
- Geen standaard baan van 9 tot 5.
Ben jij de instructeur die wij zoeken, reageer dan door een sollicitatiebrief te sturen aan onze
leidinggevende Bernadette Lammertse, vóór 1 augustus 2019. Bij voorkeur via e-mail:
info@manegemadurodam.nl
Als je vragen hebt kun je haar bellen op 070 – 354 05 86. Zij is het beste bereikbaar op dinsdag,
woensdag, donderdag en zaterdag tussen 09.00 en 10.00 uur.
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