
Eskilstunaortens Ryttarförening söker Ridinstruktör - Level 2  
 
Eskilstunaortens ryttarförening söker ridlärare på 80 %  

Eskilstunaortens Rf är en stor förening med 800 medlemmar och 600 uppsittningar per vecka fördelat på 

två ridskolor -Vilsta och Ekeby. Vi har utöver sedvanlig lektionsverksamhet även specialgrupper i 

hoppning och dressyr, ridning för elever med funktionsvariationer både som habiliteringsridning och 

fritidsridning samt ett samarbete med en lokal gymnasieskola. 

Vi har förutom vår ridskoleverksamhet även stor tävlingsverksamhet med tävlingar upp till nationell nivå 

i hoppning och dressyr samt tävlingar i körning. 

 

Då en av våra fantastiska instruktörer nu valt att byta bana så behöver vi förstärka arbetslaget med en 

engagerad efterträdare med positiv framtoning. Vi är ett team med ett stort driv och framåtanda som nu 

hoppas att du vill bli en av oss och vara med i vår förenings satsning mot framtiden. 

Arbetstiden är schemalagd, dag- kväll- och helgarbete ingår med stalltjänst, ridning och lektioner varierat 

– hos oss gör alla allt. Viss administration ingår i tjänsten då kommunikation sker via mail och telefon 

med nya och befintliga medlemmar. Lektions- och hästplanering sker i vårt websystem Hippocrates varför 

du bör känna dig bekväm att arbeta i webbaserade program.  

Kvalifikationer  

• Vi söker dig som har utbildning som ridlärare SRL 2/3 gärna Hippolog alternativt SRL 1 

med avsikt att göra SRL II i framtiden.     

• Du är som person positiv, engagerad, noggrann och ansvarskännande med mycket god 

kommunikativ förmåga samt kan vara flexibel när situationen kräver. 

• Du som söker skall ha mycket god pedagogisk och social förmåga samt ha goda 

ledaregenskaper.  

• Du ska tycka om att undervisa och utbilda elever på alla nivåer, barn och vuxna, både på 

ponny och häst. 

• Du besitter goda ridkunskaper och vill bidra med dem för att utbilda våra hästar och 

ponnyer. Vi ser det som mycket viktigt att utbilda och underhålla våra fyrbenta kollegor. 

• Självklart sätter du hästarnas välbefinnande i främsta rummet och har ett brinnande 

intresse för att våra fyrbenta kollegor ska ha bästa möjliga tillvaro.  

• B-körkort och tillgång till bil är nödvändigt då man vissa dagar behöver växla anläggning. 

• Datorvana krävs då vi använder dator en hel del i vårt arbete. 

• Meriterande om du har vana av och intresse för ridning för personer med 

Funktionsvariation. 

 

Övrigt 
Lön enligt avtal, kollektivavtal finns. 
 

Tillträde enligt överenskommelse, snarast möjligt dock senast till höstterminens start.  

Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 

så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tillämpar provanställning 6 månader. 

Ansökan med CV samt personligt brev skickas till: linda.lundstrom@eorf.se sista ansökningsdag 30/4. 

För frågor om verksamheten mejla Linda Lundström på: linda.lundstrom@eorf.se så blir du kontaktad per 

telefon eller gå in och läs på vår hemsida: www.eskilstunaortens-rf.se  

Varmt välkommen med din ansökan! 
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