
Er du vores nye aspirant eller staldmedarbejder?  

Så mangler vi et medlem til vores hestefamilie.  

Brænder du for at arbejde med heste og at arbejde i stalden? Har du en åben og positiv tilgang til din 

omverden? Så er det måske dig, vi søger! 

 

Skive Rideklub er en mellemstor rideklub og består af en privatafdeling, en elevskoleafdeling samt 

ridefysioterapi. Vores mål er, at Skive Rideklub er en klub, som medlemmerne kan være stolte af, 

hvor velfærd for både dyr og mennesker har højeste prioritet. Vi har også faglige ambitioner, men 

bredden i klubben og den sociale dimension sættes aldrig overstyr.  

 

Vi søger en ny medarbejder til vores velfungerende og engagerede team, hvor godt kollegaskab er i 

højsæde. Det vigtigste for os, er at du er interesseret i at arbejde med heste. Vi forestiller os, at du 

enten kan drømme om at blive beriderelev, og derfor ønsker at være aspirant, eller du kan også have 

interesse i heste og staldarbejde helt generelt – mulighederne er mange.  

 

Om stillingen 

I hverdagen skal du samarbejde med vores team, som består af berider Martin Korsbæk, som er 

daglig leder, beriderelev Louise Pedersen som er 2. års elev, samt vores staldpersonale Benny og 

Mette P. Ud over disse har vi også vores rengøringsdame Mette Søe, en elevskoleansvarlig Rebecca 

Ryming samt en ansvarlig for vores ridefysioterapi-afdeling Isabella Wriedt. 

 

Vi har brug for en medarbejder, der kan tage del i hverdagens staldarbejde samt håndtere vores he-

ste. Der kan også være mulighed for at blive en del af undervisningsteamet i elevskolen afhængig af 

ønske og kvalifikationer. Afhængig af din baggrund og ønsker for fremtiden, kan der være mulig-

hed for ridning og modtagelse af undervisning, som en del af jobbet.  

 

Du vil komme til at varetage opgaver som: 

• Dagligt staldarbejde 

• Ind- og udlukning af privatheste, elevskoleheste og ridningsheste på fold.   

• Tage del i aftenvagter og weekendvagter efter fastlagt vagtplan  

• Evt. ridning og undervisning  

Om os 

Skive Rideklub blev stiftet i 1975 og er en rideklub med ca. 331 medlemmer. Rideklubbens belig-

genhed ved den smukke Skive Plantage og lige ved siden af Skive Travbane, som også har Dan-

marks største og mest moderne Islænderanlæg, er helt unik, og giver mange udfoldelsesmuligheder 

i den smukke natur. 

Skive Rideklub har plads til 70 heste i vores stald fra 2014, hvoraf elevskole-heste og ponyer ca. 

udgør 1/4 af boksene. Vores stald var 1. fase, og er en del af projektet Skive Ny Ridecenter, hvor 

fase 2 er i gang og snart står færdigt. Dette inkluderer nyt opsadlingsområde, nyt indgangsparti og 

renovering af eksisterende ridehaller samt udvidelse med 1 ridehal mere.  



 

Klubben har uddannelsesstatus og er certificerede samt medlem af Dansk Ride Forbund. Hvert år 

afholder vi adskillige distriksstævner og klubstævner, samt mange andre arrangementer som f.eks. 

rytterlejr, kurser, kåringer og fællesspisninger. 

 

Ansættelsesvilkår 

Vi forventer at ansætte dig til 37 timer ugentligt til en løn, der svarer til de kompetencer, du bringer 

med dig. Der er mulighed for beriderelevslignende ansættelsesvilkår, dvs. billig bolig, opstaldning 

og undervisning mm., hvis dette ønskes, og vi kan evt. tilpasse aflønning ift. kvalifikationer. 

Hvis du går med en drøm om at blive berider, er dette job oplagt for dig. 

 

Kontakt og ansøgning 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Martin Korsbæk 

på 28597917.  

 

Ansøgningen skal sendes til Skive Rideklubs mailadresse: info@skiverideklub.dk 

Vi forventer at afholde samtaler løbende, indtil vi finder den rigtige. 

 

Læs mere om Skive Rideklub på vores hjemmeside www.skiverideklub.dk  

 

http://www.skiverideklub.dk/

