
 

 

 STABLE MANAGER (FULL-TIME) 

Bedrijfsprofiel 

Peelbergen Equestrian Centre is een moderne hippische accommodatie in het hart van 
Limburg. We verwelkomen ruiters en paardenmensen van over de hele wereld. Zij komen 
trainen en nemen deel aan wedstrijden op onze unieke plek. Drie grote indoor arena’s zorgen 
voor non-stop indooractiviteiten van oktober tot maart en tijdens de zomermaanden bieden 
onze zand- en gras arena’s geweldige outdoorwedstrijden en andere hippische 
evenementen. In het gezellige restaurant kun je heerlijk lunchen of dineren. Ook als bezoeker 
kan je onze wedstrijden, evenementen en restaurant bezoeken. Buiten de hippische tak zijn 
er bij ons ook legio andere mogelijkheden van vergaderarrangementen, cursussen tot 
uitgebreide outdoor/indoor, niet paard gerelateerde, evenementen. 

Functieomschrijving 

Hét aanspreekpunt en hoofd verantwoordelijke van het stallenterrein!  
 
Als hoofd verantwoordelijke zorg je dat de arriverende ruiters en grooms tevreden zijn over 
de stallen, het stallenterrein en het ontvangst. Het stallenterrein is het eerste aanzicht van de 
gearriveerder ruiter en of bezoeker. Je zorgt dat je professionaliteit uitstraalt, met een 
service gerichte wijze de ruiters en grooms ontvangt en je bent verantwoordelijk voor een 
veilig en schoon stallenterrein. 
 
Je zorgt er wekelijks voor dat het terrein er proper bij ligt, de stallen zijn uitgemest 
uitgeschoven en alle stalboxen gecontroleerd zijn op eventuele gebreken.  
Het uitmesten gebeurd in samenwerking met een team van mesters. 
 
Ook ben je het aanspreekpunt voor partners en leveranciers zoals bijvoorbeeld Walkro en 
Plospan en maak je de planning wanneer zij de mest komen ophalen. Je maakt een 
inschatting hoeveel vrachten dat zijn en zorgt dat de voorraad altijd voldoende is voor het 
komende evenement. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor early arrivals/late departures 
en de wekelijkse telling van de voorraden.  
 
Daarnaast zorg je dat je altijd werkt aan de gestelde doelen en zorg je dat je effectief en 
efficiënt te werk gaat, denk je mee aan verbeteringen en kan je zelfstandig te werk gaan. Je 
draagt hierdoor bij aan het naar een hoger niveau tillen van Peelbergen Equestrian Centre. 
 
  



 
 

Verantwoordelijkheden en taken 

• Eerste aanspreekpunt voor ruiters en grooms; 
• Het wekelijks schoon opleveren van de stallen; 
• Planning maken voor het ophalen van de mest en de levering van het zaagsel; 
• Toezien op de telling van de voorraad; 
• Je denkt voorruit en neemt initiatief; 
• Zorgen voor een hygiënisch en veilig stallenterrein. 

Functie-eisen 

• Je denkt in oplossingen, niet in problemen; 
• Je bent bekend met Excel en hebt enige ervaring met computers; 
• Je bent ondernemend en werkt efficiënt; 
• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse in taal en 

geschrift; 
• Je bent stressbestendig; 
• Ervaring als groom of kennis van de paardensport is een plus, geen must! 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een functie met veel verantwoordelijkheid binnen een groeiende omgeving die 
continue in beweging is; 

• Je kunt meebouwen in een sterk groeiend bedrijf; 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Bij vragen/interesse in deze functie neem dan contact op met via 
samira.aarts@peelbergen.eu of +316 83518920 

Wij kijken er naar uit om jou te verwelkomen! 

 

 

 

 

mailto:samira.aarts@peelbergen.eu

