
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar 
utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.  I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 30 000 
medlemmar och ca 700 medarbetare. 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi bedriver 
rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete mm. Vi 
har ca 3 200 medlemmar och omsätter omkring 170 miljoner kronor per år och är drygt 200 anställda.  

Naturbruksgymnasiet Kalmar söker en medarbetare till tjänsten som 

Stallchef  

Naturbruksgymnasiet Kalmar söker en stallchef till skolans hästutbildning 

Vi söker dig som är utbildad hippolog eller har motsvarande utbildning 

Du är ansvarstagande, arbetsam, bra på att planera, kan arbeta självständigt men också 
samarbeta i ett team 

Dina arbetsuppgifter; 

• ansvara och sköta skolhästar och anläggning samt ansvara för skolans elevstall
• leda och instruera elever vid stallturer
• vidareutbilda skolhästar i ridning

Maskinvana och BE-körkort är meriterande och tjänsten kräver god fysik 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet 

Arbetstid 07.30 – 16.30 måndag till fredag 

Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Vi kommer löpande behandla inkommande 
ansökningar. Vi vill dock ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 juli 2019 
till e-postadressen:  

mona.hallstrom@nbgkalmar.se 

Märk din ansökan med ”Stallchef”. Läs gärna mer om skolan på vår hemsida 
www.nbgkalmar.se 

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta inriktningsansvarig 
Mona Hallström, 0766/41 58 27 

Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på 
www.hushallningssallskapet.se 
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Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. 

 

Information om behandling av personuppgifter. 

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge eller 
HS Certifiering AB av personer som arbetar med rekrytering. Hushållningssällskapet och HS Certifiering AB är 
personuppgiftsansvariga och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt 
dataskyddslagstiftningen. 

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är 
Hushållningssällskapets och HS Certifierings berättigade intresse av att administrera och dokumentera 
rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt 
överklagande till Diskrimineringsombudsmannen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer 
informationen att gallras bort. 

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen eller liknande register: De uppgifter du själv 
fyllt i på webbplatsen eller i din ansökan, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar 
till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med 
referenspersoner och resultat från personlighetstester. 

 

 

 

 


