
Travskolan på Årjängstravet  
stärker upp teamet och söker en ny medarbetare 

 
Om oss 
Årjängstravets vision är ”Sveriges vackraste bana” och det är en ledstjärna i det 
dagliga arbetet. Årjängstravet är en arena för travsport med fokus på tävling, träning 
och rekrytering av framtidens aktiva.  
 
Travskolan är vår utbildningsavdelning där vi utbildar barn, ungdomar och vuxna 
inom häst och trav. Verksamheten är under positiv utveckling och vi har stora planer 
före framtiden. Våra ledord är god service och gemenskap och gott bemötande. Vi har 
utvecklingsvilja och ser möjligheter. Medarbetarna på Årjängstravet bidrar till visionen 
Sveriges vackraste bana. 
 
Om dig 
Vi behöver nu förstärka teamet och söker en person som vill vara med och driva och 
utveckla Travskolan tillsammans med oss. 
 
Vi söker en positiv, flexibel, social, driftig och ansvarstagande teamspelare som ser 
möjligheter. Du behöver ha stor kunskap om häst och travsport eftersom en stor del 
av tjänsten innebär att vara kursledare. Du behöver vara pedagogisk och tycka om att 
arbeta med hästar, barn, ungdomar och vuxna och dela med dig av dina kunskaper. 
 
Du upplever det stimulerande att i perioder arbeta i högre tempo och gillar att lösa 
problem och ha god struktur i ditt arbete. God kommunikativ förmåga liksom 
samarbetsförmåga är viktigt för att lyckas i tjänsten. 
 
I arbetet ingår arbete med stall och hästar dagtid samt kurser på kvällar och helger. 

 
Utbildning 
Meriter som Hästskötarexamen, TLU-travskoleledarutbildning, 
ledarskapsutbildningar, pedagogik är ett plus men inte krav om arbetslivserfarenhet 
finns. 
 
Om tjänsten 
Dina ansvarsområden 
-Vara kursledare och ta ansvar för planering av kursinnehåll och bemanning av kurser. 
-Stall- och hästskötsel. Dela häst- och stallansvar med stallpersonal. 
-Ta emot eventgrupper och arbeta under travdagar med travskolan. 
-Åka som ledare på ponnytrav 
-Tillsammans med utbildningsansvarig planera och utveckla verksamheten. 
-Avlasta administration vid behov.  
 
Anställningsform: Deltid 75 %, möjlighet till mertid kan finnas. 
Provanställning 6 månader. Lön enligt kollektivavtal och tillträde 
enligt överenskommelse. 
 
Frågor om tjänsten 
Kontakta Sandra Edvardsson, utbildningsansvarig 0573-638561  
Mejla ansökan med personligt brev och CV till 
sandra.edvardsson@arjang.travsport.se senast 30 november  
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka. 
 
Välkommen med din ansökan! 
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