PISTE MEDEWERKER (FULLTIME, PART-TIME, AMBULANT)
Functieomschrijving
Peelbergen Equestrian Centre organiseert het hele jaar door nationale en
internationale springwedstrijden en trainingen. Hiervoor is de opbouw van de
parcoursen die de paarden met hun ruiters springen van groot belang. Zowel
voorafgaand als gedurende de wedstrijden is het belangrijk dat alles in de
springpistes in orde is en daarom zoeken wij jou om ons team te versterken.
Ben je een liefhebber van springsport en lijkt het je leuk om de wedstrijden en
trainingen bij de Peelbergen van dichtbij mee te maken? Steek je ook nog eens graag
de handen uit de mouwen en ben je op korte termijn inzetbaar, dan horen we graag
van je!

Taken en verantwoordelijkheden
Onder begeleiding van onze parcoursbouwers en met hulp van je collega’s ben je
verantwoordelijk voor de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

Op & afbouw van onze springparcoursen voor wedstrijden en trainingen;
Ombouwen en verplaatsen van de hindernissen voor de verschillende
rubrieken;
Heropbouwen van de hindernissen/terugleggen balken tijdens de wedstrijden;
Het harken van de zandbodem van gedeeltes van de piste;
Het schoonhouden van de wedstrijdpistes
Aansturen, coachen en ontwikkelen van het team, waarvan 4-5 fte direct.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je bent een teamspeler;
Je bent een echte aanpakker;
Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken;
Je bent flexibel en bereid om af en toe in het weekend te werken;
Je spreekt goed Nederlands of Engels;
Je hebt affiniteit met de paardensport.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Non-stop springsport op nationaal en internationaal niveau;
Een uitdagende en internationale werkomgeving;
Een gezellig team van jonge mensen die samen met jou een van de
belangrijkste taken bij de Peelbergen voor hun rekening nemen;
Een marktconform salaris en de mogelijkheid om je eigen uren in te vullen.

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.
Heb je interesse in deze functie en wil je in aanmerking komen? Solliciteer dan
door een email te sturen naar pieter.vitse@peelbergen.eu of bel +32 475 24 29 77
voor meer informatie.

