
Smedstad Ridsportcenter söker ridlärare/stallpersonal/fritidsledare till visstidsanställning 

Haga Stall & Omsorg AB driver ridskola på alla nivåer i samarbete med Linköpings Fältrittklubb på 

fantastiska Smedstad Ridsportcenter i Linköping. Anläggningen har två stora ridhus, flera stora 

utebanor, bra uteridningsmöjligheter och ett stort stall med plats för 60 ridskolehästar. Ridskolan har 

ca 700 uppsittningar per vecka i ordinarie lektionsverksamhet och på lov och helger finns ett stort 

utbud för våra elever att välja på som till exempel ridkurser, läger, blåbärshoppningar etc. Här finns 

också en växande verksamhet för ryttare med olika funktionsnedsättningar. Haga Stall & Omsorg AB 

bedriver även café- och konferensverksamhet samt ”Smedstad Fritids” en öppen fritidsverksamhet 

med hästprofil för barn i mellanstadieåldern. På Smedstad Ridsportcenter jobbar personal med hög 

kompetens mot en kvalitativ verksamhet av högsta klass.  

Kvalifikationer 

Vi söker nu en positiv, utåtriktad och engagerad ridlärare med hög social kompetens till en 

visstidsanställning under höstterminen 2019 med möjlighet till förlängning. Du ska brinna för mötet 

med människor, kunna uttrycka dig väl i tal ock skrift samt kunna undervisa elever i alla åldrar på 

olika nivåer. Du ska ha vana av och tycka om att arbeta med stalltjänstsysslor och sätta hästens 

välbefinnande i första hand. Ev. kommer tjänsten som ridlärare/stallpersonal kombineras med att 

tjänstgöra som fritidsledare på ”Smedstad Fritids” vissa dagar, varför erfarenhet av och/eller 

utbildning inom detta område är meriterande.   

I tjänsten ingår  

• Ridundervisning för barn och vuxna samt personer med speciella behov på olika nivåer 

• Stalltjänst såsom in- och utsläpp i hage, utfodring, mockning, hästskötsel och vård, samt 

anläggningsskötsel och städning  

• Ev. fritidsledare för Smedstad Fritids 

• Kundkontakter via telefon, mejl och faktiska möten 

• Tillsammans med övriga anställda planera, utveckla och driva verksamheten på Smedstad 

Ridsportcenter framåt, med lösningsfokus 

• Samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i verksamheten 

Kravspec 

Ridlärare lägst SRL l eller motsvarande. 

Diplomerad hästskötare, fritidsledarutbildning eller liknande är meriterande. 

B-körkort ett krav. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Information 

Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid samt helgtid. Tjänstgöringsgrad 80-100%. 

Lön enligt avtal. Kollektivavtal med kommunal finns. 

Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt! Sista ansökningsdag 28 maj. 

Tillträde 29/7 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan skickas till ansokan@hsoab.se Förfrågningar gällande tjänsten kan göras till ridskolechef 

Josefine Linder 013-390 02 75. 

Ansökningshandlingar raderas två månader efter tillsättandet av tjänsten, genom ansökan godkänner 

du detta. Meddela i din ansökan om du vill att ansökan ska sparas längre för eventuella framtida 

tjänster. 

Välkommen med din ansökan till ett roligt och omväxlande hästjobb på en av Sveriges modernaste 

ridsportcenter! 
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