Haga Stall & Omsorg AB (HSOAB) är ett företag som startade 2015 med syfte att driva Smedstad
Ridsportcenter i Linköpings Kommun. Företaget ingår i en liten privatägd koncern med flera
verksamhetsgrenar.
Vid Smedstad Ridsportcenter driver HSOAB Ridskola, Öppen fritidsverksamhet, Omsorgsverksamhet
och Konferens- och Caféverksamhet. Ridskolan omfattar ca 55 ridskolehästar, ca 700
uppsittningar/vecka, omfattande FU-ridning och har två större uppvärmda ridhus. Vid anläggningen
arrangeras flera större ridsportevenemang årligen. I företaget finns ca 18 personer anställda.
I ett systerföretag driver vi två förskolor om sammanlagt ca 100 barn och ca 22 medarbetare. Här
finns även ett tillagningskök med egen kock som vid behov även lagar och transporterar mat till
Smedstad Ridsportcenter.

Haga Stall & Omsorg AB söker konferens och köksansvarig gruppledare
Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar helhetsansvar över företagets Konferens och köksverksamhet. I det dagliga
arbetet ingår beställningar inför konferenser, evenemang och caféverksamhet. Du sköter även daglig
försäljning från vårt café. Du är den självklara värdinnan / värden för våra konferenser och du sköter
löpande planering, bemanning, samt daglig arbetsledning för företagets Servicegrupp och
handledning av personer inom vår omsorgsverksamhet. I tjänsten ingår även kvälls- och helgarbete.
Företagsgruppen där HSOAB ingår är i stark expansion och du kommer att vara en viktig del i att
utveckla nya verksamhetsgrenar utifrån din kunskap och erfarenhet. Du och din grupp stöder
löpande andra grupper / gruppledare i deras ansvarsområden såsom Stall, Omsorg, Skola, Drift.
Ekonomisk resultatuppföljning sker varje månad. Din närmaste chef är Ridskolechef / Enhetschef och
du kommer vara en av fem gruppledare i företaget.
Kvalifikationer
För tjänsten är det lämpligt att du har en utbildning inom området och/eller arbetslivserfarenhet
inom området. Vi ser gärna att du jobbat i en arbetsledande funktion. Du har erfarenhet av arbete i
konferens / kök / café.
Du ska ha ett genuint intresse för människor, du delar våra värderingar om alla människors lika värde
och du är mån om att särskilt värna den som är utsatt. Vår framgång är helt beroende av att alla våra
besökare, främst barn och ungdomar trivs i våra verksamheter och du är en viktig ambassadör för
våra kärnvärden och är en förebild i dessa sammanhang.
Körkort för personbil är ett krav.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomsarbete
• Erfarenhet av arbete med personer med psykosociala funktionsnedsättningar
• Körkort D, YKB
• Erfarenhet av hästar
Anställning 75-100% tillsvidare.
Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdatum 2019-12-15
Arbetslivserfarenhet: erfarenhet efterfrågas (Krav)
Körkort: B (krav)
Lön: Enligt avtal Lönetyp: Månadslön
Ansökan med referenser skickas via mejl till:
ansokan@hsoab.se
märk mejlet med ”Verksamhetsledare Konferens / Café”
Frågor om tjänsten besvaras av Ridskolechef Josefine Linder: 013-390 02 75
Rekrytering sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Alla erbjudandet om stöd i rekryteringsprocessen från företag undanbedes vänlig men bestämt.

