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Wie zijn wij? 
Stal Dijkman is een bijzondere plek in Wijdenes. Het is een plek waar je echt lekker kunt genieten! 
Genieten van de dieren, van het buiten zijn en van de mensen om je heen met dezelfde passie. Want 
leren paardrijden doe je met elkaar! Bij ons op stal wordt er dagelijks les gegeven en worden er 
regelmatig wedstrijden en clinics gehouden. Natuurlijk bieden wij in de schoolvakanties ponykamp 
aan voor de kinderen die bij ons op stal staan. Kortom, er is meer dan genoeg te doen!!  
 
Op dit moment zijn we op zoek naar een parttime (12-20 uur per week) instructeur voor onze 
paardrijlessen. 
 
Wat ga je bij ons doen? 

 Lesgeven aan alle leeftijden en verschillende niveaus 
 Het geven van groeps- en/of privélessen 

 
Wat ga je doen als er geen lessen worden gegeven? 

 Alle voorkomende stal werkzaamheden 
 Verzorging van de paarden 
 Op-afzadelen 
 Paarden longeren 
 Paarden in en uit de wei/paddock/stapmolen halen 
 Assisteren bij hoefsmid en dierenarts 
 

Wie zoeken wij? 
Een teamplayer die het niet erg vind om in zijn/haar eentje werk op te pakken maar het ook leuk 
vind om in teamverband te werken. Hiernaast is het niet erg dat als het nodig is je een uurtje langer 
blijft werken (of eens een keer op een andere dag (extra) komt werken). Natuurlijk zijn wij ook niet 
de moeilijkste en gaan we als het werk het toelaat ook zo nu en dan genieten van wat 
rustmomenten.  
 
Het is wel belangrijk dat je in het bezit van een diploma bent om paardrijlessen te geven (indien je 
nog in opleiding bent is dit ook goed). Natuurlijk spreekt het voor zich dat je het leuk vind om met 
paarden samen te werken.  
 
Wij bieden: 

 Een team met collega’s waar je elke dag weer vrolijk van wordt 
 Een geweldige werkplek met doorgroeimogelijkheden 
 Jou de mogelijkheid om naast het werk een opleiding te volgen 
 Salarisindicatie: Start minimumloon op basis van leeftijd met de mogelijkheid om door te 

groeien 
 
Wil je meer informatie over ons neem dan eens een kijkje op www.staldijkman.nl.  
Ben jij degene die wij zoeken en lijkt het je leuk om ons team te komen versterken neem dan contact 
met ons op, dit kan per email via administratie@staldijkman.nl of telefonisch via Carla 06-46246720. 
 
Hopelijk tot ziens! 
Team Stal Dijkman 


