
Ridklubben Sleipner r.f. söker nu en

VERKSAMHETSLEDARE
för ordinarie anställning.

Ridklubben Sleipner är en ideell förening med en aktiv styrelse och kunnig anställd 
personal som sköter den dagliga driften och verksamheten. Klubben grundades redan 
1968 och är medlem i Finska ryttarförbundet. Ridskolan har sin verksamhet i den vack-
ra omgivningen kring Espholm i Mariehamn på Åland.

Vi har drygt 400 medlemmar, 17 hästar/ponnyer och ca 190 lektionsbesökare varje 
vecka i alla åldrar från småbarn upp till äldre vuxna. Vi erbjuder allt från lektionsridning 
till privata lektioner, ridläger, specialkurser och ridning för personer med funktionsvaria-
tioner. Läs mer om oss och vad som händer just nu på www.sleipner.ax.

Nu söker vi dig som vill komma med i vårt 
härliga gäng och tillsammans vidareutveck-
la verksamheten!

Arbetsuppgifterna som verksamhetsledare 
innebär ett övergripande ansvar för ridskolans 
dagliga verksamhet, budgetansvar och ekono-
misk uppföljning till styrelsen, personal- och 
arbetsledningsansvar samt i viss mån stall-
tjänst, övrig administration och att hålla 
ridlektioner. Det finns viss möjlighet att själv 
påverka de olika delarnas omfattning och inne-
håll i tjänsten.

Vi önskar att du har goda ledaregenskaper, är 
ansvarsfull och målmedveten och gärna med 
ett stort intresse av att tillsammans med perso-
nalen vidareutveckla verksamheten på bästa 
sätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lik-
nande uppdrag, har god hästvana och är en 
engagerad, lösningsfokuserad och positiv 
ledare.

Meriterande är en högre instruktörsutbildning 
eller motsvarande arbetserfarenhet, god 
datorvana, att du har god pedagogisk och 
social kompetens och eget driv. Vårt huvudsak-
liga arbetsspråk är svenska, men kunskaper i 
engelska och finska är positivt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på del- 
eller heltid och börjar enligt överenskommelse. 
Lön enligt överenskommelse. Kvälls-, helg- och 
jourarbete förekommer.

Skicka in din fritt formulerade ansökan med CV 
och löneanspråk innan 20.12.2019 till Tommy 
Thörnroos på ordforande@sleipner.ax. 

För mera information eller frågor kan du kontak-
ta Tommy på samma adress, eller per telefon 
på +358 40 521 6566. Vi intervjuar löpande så 
tveka inte att skicka in din ansökan direkt!


