
 

Ridlärare sökes till Ale Jennylunds Ridklubb 

Vill du ha ett arbete med möjlighet till utveckling på en ridskola med bra läge och bra 

förbindelser till bl.a. Göteborg? 

Ale-Jennylunds Ridklubb (AJRK) är en ideell förening med cirka 450 medlemmar, 7 fast anställda med 
varierande sysselsättningsgrad samt en omsättning på ca 6 Msek. 

Vår anläggning som ägs av Ale Kommun är belägen i Bohus och består av tre stallar med totalt 45 boxar, tre 
ridhus, hoppbana (under rekonstruktion), 2 paddockar, och fina ridvägar. 

Utöver klubbens ca 25 egna hästar och ponnyer finns även ca 15-20 inackorderingar i vårt medlemsstall. 

På anläggningen bedriver föreningen ridskoleverksamhet med välutbildade ridlärare och hästar/ponnyer. Vi 
bedriver också tävlingsverksamhet samt ett café på ideell bas. 

Arbetsuppgifter 

Vi söker Dig som är intresserad av att vara med och förbättra, utveckla och föra verksamheten framåt.  

I de varierande arbetsuppgifterna ingår:  

• Ridundervisning på olika nivåer och discipliner. 

• Utbildning och skötsel av ridskolehästar och deras utrustning. 

• Viss stalltjänst, anläggningsunderhåll m.m. 

• Medlemsservice.  

Kvalifikationer: 

Utbildning eller dokumenterad erfarenhet inom ridläraryrket (diplomerad ridlärare lägst SRL I) är önskvärt.  

Du har erfarenhet av ridskoleverksamhet samt att hålla grupp- och privatlektioner, vill arbeta med häst- 

och ridundervisning på olika nivåer och inom olika discipliner. Du är engagerad i både ridskoleverksamhet 

såväl som tävlingsverksamhet, ordningsam och utåtriktad. Tävlar du med egen häst ser vi detta som ett 

plus. 

Du har minst B-körkort (gärna BE eller utökat B-körkort) och kan Du köra traktor och fyrhjuling är det 

ytterligare ett plus. Arbetet sker både enskilt och tillsammans med övriga kollegor. 

Omfattning 

75% - 100% tjänst enligt överenskommelse. Arbetstid enligt schema. 

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön enligt avtal. 

Kontakt och frågor: 

Liz Stivner (Verksamhetschef) 

Tel: 070-4546414 

Mail: verksamhetschef@ajrk.se 

 

Tony Karlsson (Ordförande) 

Tel: 070-3430542 

Mail: tony.a.karlsson@telia.com  

Karin Palmqvist (Styrelseledamot) 

Tel: 070-2122693  

Mail: karin.palmqvist@hotmail.se   
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Ansökan 

Ansökan med CV skickas via e-post till verksamhetschef@ajrk.se alt. tony.karlsson@telia.com alt. 

Karin.palmqvist@hotmail.se  

Vi ser fram emot din ansökan senast 2023-02-15. 

Ansökningarna kommer att hanteras löpande, vilket gör att vi gärna läser din ansökan så snart som 

möjligt. Möjlighet finns till snabbt tillträde. 
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