
 
Har du lyst til at undervise børn på vores rideskole? 
Hvis svaret er ja, så har vi brug for dig på Hinnerup Ridecenter. 

 

Du vil komme til at undervise børn og unge ryttere fra nybegynder til let øvet-niveau.  

 

De børn og unge du vil møde hos os er rigtig glade for at gå til ridning, og ser frem til den ugentlige 

undervisning med deres ridelærer, som er deres forbillede. De elsker at være omkring vores heste og 

ponyer, og bruger gerne lang tid på at strigle og snakke med hestene. 

 

På Hinnerup Ridecenter tror vi på at det skal være sjovt at gå til ridning, vi tilbyder gode rammer, et godt 

miljø og gode forhold for undervisning og læring. 

 

Som underviser på Hinnerup Ridecenter bliver du en del af et fagligt, ambitiøst og socialt fællesskab, hvor 

samarbejde, engagement og stolthed over at være en del af stedet er nøgleord. Du vil møde vores andre 

undervisere, som du vil spare med i forbindelse med oprykning af en rytter til et højere niveau.  

 

På Hinnerup Ridecenter prioriterer vi samarbejde højt, derfor vil du opleve, at der samarbejdes på tværs 

mellem undervisere.  

 

Vi forestiller os, at du er over 18 år, har erfaring med heste, ridning og undervisning af børn og unge. Du skal 

have pædagogisk sans og du skal kunne favne alle elever på alle niveauer. Vi lægger vægt på de helt basale 

færdigheder i undervisningen, at der undervises i grundridning, hesten, pleje og sikkerheden ved det at 

omgås et dyr – en del af undervisningen for vores rideskolebørn er også at forstå og læse hestens/ponyens 

signaler. 

 

Ansættelsesvilkår 

Vi søger to underviser som kan starte henholdsvis den 1. marts og 1. april. 

Du ansættes som underviser på vores hold fredag eller lørdag og indgår i et samarbejde med ridecenterets 

to andre undervisere omkring vores elevhold fredag og lørdag. 

Lørdagsundervisning er i tidsrummet 10-13. Du kommer til at undervise tre rideskolehold på en lørdag, hvor 

det første hold møder kl. 10.00.  

Fredagsundervisning er i tidsrummet 15.45-18.45. Du kommer også her til at undervise tre rideskolehold, 

hvor det første hold møder kl. 15.45. 

Du står selv for at fylde dine hold op fra vores venteliste og ved sygdom eller anden udeblivelse byttes der 

internt med de andre undervisere, eller vores vikar fra stalden 

Kr. 550,- pr. gang. 

 
Ansøgning 

Send din ansøgning til hanne_hiri@live.dk så vi har den senest den 15. februar 2017. 

 

Tiltrædelsesdato 

1. marts og 1. april 2017 

 

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved Hanne Bisgaard Hansen på 4036 3455 eller hanne_hiri@live.dk 
Læs evt. mere om Hinnerup Ridecenter på www.hiri.dk. 
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