Správca jazdeckého areálu a tréner koní
Inzerujúca spoločnosť: AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
Miesto práce: Hniezdne 180, Stará Ľubovňa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť
Termín nástupu: ihneď/dohodou
Ponúkaný plat (brutto): dohodou
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Hľadáme spoľahlivého správcu novobudovaného jazdeckého areálu s praxou v chove koní
a jazdectve. Práca zahŕňa starostlivosť a trénovanie koní, vrátane všetkej súvisiacej starostlivosti o
vybavenie a výstroj koní ako aj:
Komplexné manažovanie jazdeckého areálu ´
Údržbu a zveľaďovanie areálu
Vedenie administratívnej agendy
Organizácia práce a zabezpečenie plynulej prevádzky areálu
Kontrolu zdravotného stavu koní
Drobné veterinárne zákroky
Vodenie koní do výbehu
Udržovanie stajní, výbehov a jazdeckých priestranstiev
Kŕmenie koní
Jazdenie koní
Trénovanie koní
Vychádzky na koňoch s klientmi areálu
Jazdecké kurzy pre záujemcov a návštevníkov areálu
Prípravu krmiva

Zamestnanecké výhody, benefity
Ponúkame priateľské prostredie s možnosťou ubytovania a ustajnenia vlastného koňa.
-

samostatná a perspektívna práca
možnosť sebarealizácie
využitie produktov spoločnosti

Informácie o výberovom konaní
Životopis a motivačný list v slovenčine zasielajte na uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. V predmete
emailu uveďte "Jazdecký areál"
Vhodní kandidáti budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.
Odpoveďou na tento inzerát či zaslaním Vášho životopisu a prípadných ďalších osobných materiálov
dávate súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a uchovanie Vašich osobných údajov podľa zákona
Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je dobrovoľný a platí až do jeho
písomného odvolania.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I.
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore a prax

-

vzdelanie v odbore chov koní a jazdectvo výhodou alebo
vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo hospodárskych zvierat, poľnohospodárstvo, veterinárstvo
praxe v odbore min. 5 rokov nutná

Doplňujúce požiadavky: výhoda ale nie nutnosť

-

jazdecká licencia
trénerská licencia
kurz hipoterapie
westernové jazdenie
obsluha koča / voza

Jazykové znalosti
Anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo poľský jazyk - výhodou
Ostatné znalosti
používateľ internetu a balíka MS Office
vodičský preukaz B
vodičský preukaz T výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-

skúsenosti s chovom a ošetrovaním koní nutnosť
kladný vzťah k zvieratám a k manuálnej práci
dobrý zdravotní stav bez alergií
aktívny a zodpovedný prístup k práci
dôslednosť
spoľahlivosť
samostatnosť
cieľavedomosť
zmysle pre poriadok
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
organizačné schopnosti a manažérske zručnosti

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť zaoberajúca sa rastlinnou a živočíšnou výrobou, predajom tradičných domácich mäsových
a mliečnych výrobkov rozširuje svoju činnosť aj poskytovanie služieb v agroturistike. V krátkej dobe
pripravuje otvorenie jazdeckého areálu so zameraním na rekreačné využitie, ktorý bude ponúkať
ustajnenie koní, jazdeckú školu pre deti i dospelých, hipoterapiu, vychádzky do okolitej prírody a pod.
Areál je súčasťou turistického komplexu Nestville Park v obci Hniezdne, v rámci ktorého sa celoročne
organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, školské, firemné aj rodinné akcie a pod.
V areáli sa bude nachádzať maštaľ s kapacitou 10 boxov, vonkajšia piesková jazdiareň s tribúnou a
osvetlením, lonžovací kruh, šatne s príslušenstvom, sedlovňa, krytá umyváreň pre kone so soláriom,
atď. V blízkej budúcnosti by mala pribudnúť aj krytá jazdiareň a ďalšie atrakcie pre návštevníkov.
Rekreačný areál bude poskytovať:

-

Kurzy pre začiatočníkov i pre pokročilých
Vychádzky do prírody
Detské jazdecké pobytové tábory
Možnosť zúčastniť sa starostlivosti o kone: ustajnenie, kŕmenie, čistenie
Prenájom boxov na ustajnenie koní

Kontakt / Doplňujúce informácie
Kontaktná osoba: Ing Slávko Sabol
sabol@agrohniezdne.sk
0918 684 395

Zaujala Vás tato ponuka práce? Tešíme sa na konzultáciu s Vami!

