Visbytravet beläget i östra delen av medeltidsstaden Visby är en av Sveriges
säsongstravbanor, vi har 18 travdagar med rikstoto från april till och med oktober.
Under de 3 senaste åren har verksamheten utvecklats mycket positivt – vi har en
av Sveriges bästa tävlingsbanor och en av Sveriges största travskolor.

Visbytravet söker en tillsvidareanställd

Travskoleansvarig, 100%
Med din förmåga att utveckla travskoleverksamheten och att bidra till
attraktiva aktiviteter, kommer Visbytravets travskola befästa sin position som
en av de största och bästa i Sverige med målet att skapa framtidens tränare
och körsvenner.
Vi söker nu dig som vill driva och utveckla vår travskolverksamhet. Vi har idag en
travskola enl. Svensk Travsports utbildningsplan, travfritids, vuxengrupper,
dubbelsulkyaktiviteter och kurser under skolloven.
Du kommer arbeta i ett härligt team tillsammans med vår sportchef, travskolans
personalgrupp och en aktiv styrelse. Under tävlingssäsongen kommer du att ha
uppgifter inom tävlingsverksamheten och arbeta på våra tävlingsdagar.
I dina arbetsuppgifter ingår att skapa det bästa kundmötet inom travvärlden, bl.a.
ingår följande arbetsuppgifter;
-

Att ansvara för travskolans hästar, skötsel, rekrytering, utbildning och
avveckling
Att vara personalansvarig för travskolans personalgrupp
Att ”sälja” Visbytravet och Travskolan i alla kontakter
Att arbeta fram mål och verksamhetsplan för Travskolan till Styrelsen
Att driva Travskolan enligt Styrelsens beslutade verksamhetsplan och budget
Att planera verksamheten, personalschema och aktiviteter
Att göra olika administrativa uppgifter som fakturering och analyser för
verksamheten

Travskoleansvarig är ett intensivt och spännande jobb, som innebär regelbundet
arbete på kvällar och helger. Du har flera års erfarenhet av eget stall med hästar
och att köra häst. Du är van att arbeta självständigt, leda andra och planera
verksamhet.

Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper såsom pedagogisk ådra, engagemang,
kreativitet, kommunikation och lekfullhet.
Vi ser gärna att du har en utbildning inom pedagogik, hästhållning/trav eller
motsvarande kunskaper. Har du inte gått Travets ledarutbildning (TLU), kommer du
få göra det inom ramen för din tjänst.
Känner du igen dig?
•
•
•
•
•
•

Du är social och får energi från mötet med andra människor.
Du har en god organisatorisk förmåga, är noggrann och har ett öga för
detaljer.
Du trivs med att ta ansvar och egna initiativ.
Du är pedagogisk lagd och tycker om att instruera både barn och vuxna
Du har en ekonomisk förståelse och tycker om att göra ”affärer”
Du har vana och kunskap kring att arbeta/kommunicera genom sociala
medier.

Vad vi kan erbjuda dig?
•
•
•

Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt – vi har kul
tillsammans!
Stor möjlighet för dig att påverka, planera och forma ditt arbete
En passion är att skapa Sveriges bästa travbana, där en del är en fantastisk
travskola.

Intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan till simon.rocklinger@visby.travsport.se
Kontakt övriga frågor: Simon Röcklinger, Travbanechef. Telefon: 0704 – 86 55 85

