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Unieke kans om te werken met jongeren én paarden!
De Marshoeve is een zorginstelling en professionele sportpaarden stoeterij. Jaarlijks worden er
veulens gefokt en paarden opgeleid tot hoog niveau in zowel de dressuur als de springsport. Op een
mooie plek aan de voet van de Lemelerberg, omringd door groen en paarden bieden wij jongeren de
kans om zich door te ontwikkelen en talenten te ontdekken.
We typeren ons door nét een stap extra te zetten in wat we doen. Altijd wordt er gekeken naar hoe
wij de beste zorg en ruimte kunnen bieden in de ontwikkeling. En niet alleen voor onze doelgroep en
onze paarden, zeker ook het personeel krijgt volop mogelijkheden om door te ontwikkelen.
De Marshoeve groeit en daarom zijn we op zoek naar een ambitieuze stalmedewerker met passie
voor de zorg! Onze doelgroep zijn jongeren die uitvallen in het regulier onderwijs. Jou taak is om de
paarden te verzorgen en samen met andere begeleiders de jongeren te ondersteunen in hun
ontwikkeling. Hierbij is het overdragen van jou kennis over paarden naar de jongeren toe één van de
uitdagingen.
In deze baan zul je ook een belangrijke rol spelen op stal onder andere in de ondersteuning van de
training van jonge paarden en onderhoud van stal en terrein. Deze baan biedt volop ruimte voor
ontwikkeling. Indien je nog niet de juiste zorgpapieren hebt en wel enorm gemotiveerd bent,
reageer dan gerust!

Herken jij jezelf hierin?
• Je weet van aanpakken en gaat door tot de klus geklaard is
• Je haalt plezier uit alle voorkomende werkzaamheden op stal
• Je hebt een afgeronde instructeursopleiding
• Veel ervaring met (jonge) paarden
• In het bezit van minimaal een MBO 3 diploma paard / zorg gerelateerd
• Flexibel inzetbaar, dus ook weekenden
• Communicatief sterk
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Herken jij jezelf hierin?
•

In het bezit van een MBO-4 of HBO zorg gerelateerd diploma

•
•

Ruimte om jezelf door te ontwikkelen
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Enthousiast?
Reageren is mogelijk zolang de vacature online staat. Wacht niet te lang, met goede kandidaten
gaan we meteen in gesprek. Verloopt het sollicitatieproces zowel voor jou als de collega’s positief,
dan geven we je de kans een dagdeel mee te lopen.
Stuur je C.V. en motivatiebrief t.n.v. Annelie van ’t Klooster naar a.vantklooster@demarshoeve.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Annelie per mail of via 0613103262.
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