
 

Vil du jobbe med hester og 
mennesker i vår koselige rideskole? 
Nordmarka Rideskole søker rideinstruktør 
  
Vår filosofi er å la ryttersport være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk, sosial eller kulturell 
bakgrunn og fysiske eller psykiske utfordringer. Vi ønsker å lære barn og voksne å ta vare på hesten 
på best mulig måte, både ved ridning som er gunstig for hestens fysiske utvikling og helse, men også 
ved alle aspekter av hesteholdet; håndtering, fôring, utstyr, hestenes sosiale krav, atferd - kort sagt 
hestens totale velferd. 
  
Om stillingen 
Vi har rideskole 4 dager i uken, og søker nå en instruktør til våre onsdagskurs.  
Våre ridekurs er fra nybegynnernivå til erfarne ryttere, og vi har barnepartier, ungdomspartier 
og voksenpartier. Vi har 4 til 6 elever på våre timer og kan gi elevene tett oppfølging.  
 
Vi ser etter deg som liker å jobbe med mennesker og hester, og som kan balansere 
hestevelferd med rideundervisning, der trygghet og personlig utvikling er hovedmålet. Vi 
ønsker en hestevant person med et hjerte for dressur, som ikke er redd for å ta i et tak og 
som trives med å undervise og formidle rideglede. Du klarer å se hver rytter, og tar vare på 
både de som ønsker større utfordringer og de som trenger mer trygghet for å utvikle seg. 
 
Den vi søker vil ha fast undervisningsdag på onsdag, og mulighet for å stille som vikar 
ved sykdom.  
  
Arbeidsoppgaver 
Arbeidsoppgavene vil inkluderer stallarbeid for 11 hester før undervisningen starter, og 
undervisning av 4 ridetimer på ettermiddagen. For den rette personen kan det være 
mulighet for en utvidet stilling. 
 
Krav til kvalifikasjoner 
Vi ønsker at du som søker har 

● Ridelærerutdanning, rideinstruktørerfaring, pedagogikk/lærerutdanning, 
helsefaglig bakgrunn 

● har du annen bakgrunn og lang erfaring med hest vil vi også gjerne høre fra deg 
● lang erfaring med hest er et krav 
● erfaring fra arbeid med barn og ungdom er en fordel 

 



 

 
Personlige egenskaper 
vi søker deg som 

● har gode samarbeidsevner 
● klarer å strukturere tiden og oppgaver 
● har gjennomføringsevne  

 
Vi tilbyr 

● 20% stilling 
● Arbeidstid kl. 14-21 fast hver onsdag 
● Lønn etter avtale 
● Et positivt arbeidsmiljø sammen mennesker og hester 
● Pensjonsavtale inngår 
● Muligheter for utvidet stilling for rette person 
● Mulighet til å utvikle en trivelig rideskole med et koselig miljø 

 
For mer informasjon, kontakt styreleder Margaret Eide Hillestad, tlf 91674555.  
Søknaden sendes til rideskolen på e-post: nordmarkanyerideskole@gmail.com 


