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ALLROUND STALMEDEWERKER

• Je hebt ruime ervaring in de paardenhouderij.
• Je bent niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.
• Je bent communicatief vaardig.
• Je hebt minimaal MBO werk en denk niveau.
• Je hebt een afgeronde opleiding paardenhouderij.
• Je bent bekent met MS office en kan daar gemakkelijk mee werken.
• Je spreekt minimaal Engels, Nederlands en Duits. Frans en Spaans zijn een pré. 
• Die een keurig voorkomen heeft, en waarden en normen in een hoog vaandel 
heeft staan

• Je hebt minimaal een B rijbewijs,  BE, C en CE zijn een pré.
• Je bent gefocused op kwaliteit en veiligheid.
• Je bent woonachtig op de Veluwe of Polder  (straal van maximaal 30 km).

WORLD HORSE TRANSPORT

Voor onze stal in Nijkerk zijn wij per 1 januari op zoek naar een allround 
Stalmedewerker. 

Ben jij de ideale kandidaat? Houd je van paarden, ben je ermee 
opgegroeid, houd je van afwisseling in een dynamisch bedrijf, heb je humor,
ben je sociaal in de omgang en voldoe je aan onderstaande?  

Als allround stalmedewerker ben je (mede)verantwoordelijk voor het voeren, 
het naar binnen- en buiten brengen van de paarden, het verversen van de stallen,
longeren, paarden van en naar de molen brengen, wassen en transport klaar 
maken van de paarden, bijhouden van stallen en buitenterrein, (indien nodig) 
medicatie toedienen én diverse overige neven-werkzaamheden op het terrein 
en de aansturing daarvan.

Een onderdeel van je functie is het registreren van de aankomt en het vertrek 
van  paarden, de stallen en het bijhouden van de status van ieder paard. 
Hierdoor heb je veel contact met de kantoormedewerkers en overbrug je de 
communicatie met de klant. Daarnaast ben je bereid je te verdiepen in de 
quarantaine regels en bent mede verantwoordelijk voor de in isolatie- en 
quarantaine staande paarden. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

ONZE FUNCTIE EISEN:

1.

Lees verder...
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WORLD HORSE TRANSPORT

• Een afwisselende baan in een dynamisch bedrijf.
• Werken in teamverband.
• Salaris en vergoedingen in overleg, maar marktconform.
• 20 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag (bij fulltime dienstverband).
• Reiskostenvergoeding.
• Een leuk team met vrolijke en gemotiveerde collega’s.

World Horse transport is een nationaal en internationaal transportbedrijf
voor paarden en groeit hard. Met meer dan 15 medewerkers wordt er hard
gewerkt om alle paarden, op professionele en zorgzame wijze, fit en uitgerust
bij onze klanten te brengen.

Naast onze transport onderneming, valt World Horse Stables BV ook
Onder de Holding. World Horse Stables is een export-, transit- en quarantainestal 
gevestigd in Midden-Nederland.
Onze gehele organisatie bestaat uit professionele en
gedreven medewerkers met kennis en passie voor paarden.

WIJ BIEDEN JOU:

BEDRIJFSOMSCHRIJVING:

2.

Is dit jouw baan? Solliciteer dan direct door middel van de button
op de vacaturepagina van onze website.

De missie van World Horse Transport BV is het duurzaam en met respect
vervoeren van ieder paard met inachtneming van de individuele eisen van
het paard en eigenaar.

ONZE MISSIE:


