
 

Vi söker nu en verksamhetschef som vill vara med och utveckla Partille Ridklubb till 

en ännu mer attraktiv plats, dit personal, medlemmar och hästar söker sig, trivs och 

stannar. Ditt fokus kommer vara att skapa stabilitet i vår verksamhet och samtidigt 

fortsätta med vårt utvecklingsarbete. 

Klubben finns strax utanför Göteborg och har en ny anläggning med lösdrift för våra 

ridskolehästar, medlemsstall, två ridhus, paddockar, klubbhus och uteridvägar inpå knuten. I 

dagsläget har vi lite växtvärk och ser nu över hur vi organiserar och bemannar oss och i vilken takt 

vi ska växa och hur vi vill utvecklas. Här ser vi att du som verksamhetschef har en central roll att 

skapa ett team där alla kommer till sin rätt. 

Vi erbjuder trevliga hästar och ponnysar, engagerad och kunnig personal, nöjda medlemmar (9 av 

10 rekommenderar andra att börja i klubben), möjlighet till boxplats för din egen häst, 

marknadsmässig lön, semester och pensionsvillkor enligt kollektivavtal. 

Tjänsten som verksamhetschef (ca 50%) är nyinrättad och vi söker dig som vill ha resultatansvar 

och personalansvar för ridlärare, vaktmästare, administration och ekonomi.  Arbetet innebär även 

externa kontakter med t.ex. Partille kommun och leverantörer. Du kommer också att arbeta som 

ridlärare (ca 30-50%). Rapportering sker till en styrelse med stort engagemang i verksamheten. Vi 

vill att du: 

 Har ledarskapserfarenhet och ett tydligt ledarskap med fokus på ett fungerande team där alla     
bidrar till det gemensamma målet. 

 Har erfarenhet från ridskoleverksamhet och den bredd av frågor som behöver hanteras, och har 
förmåga att prioritera, arbetsfördela och engagera din personal och det ideella arbetet inom 

klubben. 

 Helst är utbildad hippolog eller ridlärare men vi lägger stor vikt vid din gedigna hästerfarenhet 

och personlighet. Som person är du drivande, relationsskapande och en duktig problemlösare.  

 Har körkort, önskvärt behörighet BE. 

Anställningsform tillsvidare, omfattning 80-100% och utformning kan diskuteras. Tillträde snarast 

eller enligt överenskommelse. 

Välkommen med frågor eller ansökan med CV och personligt brev senast 10 november (intervjuer 

sker löpande) till: Malin Wallander, styrelseledamot, 070-259 87 07, 

malin.theorin@partilleridklubb.se 

Mer om klubben kan du hitta på www.partilleridklubb.se och på Facebook/Instagram @partilleridklubb 
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