
Vacature stage paardenhouderij 
 

Ben jij op zoek naar een stage bij een organisatie waar je kan werken met paarden? Waar je van je 

passie je werk kan maken en iedere dag nieuwe dingen kan leren? Dan is deze stage iets voor jou! 

Spreekt dit je aan? Reageer dan snel.  

 

De organisatie: 

De Boerderij op IJburg is een stichting met als doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met 

dieren en de natuur. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van natural horsemanship lessen, 

een eigen natuurclub en verschillende zorgactiviteiten. De Boerderij draait grotendeels op vrijwilligers 

en is een sociale onderneming. Binnen de Boerderij wordt met een ondernemende geest gewerkt aan 

maatschappelijke doelen.  

 

Taken: 

Als stagiaire loop je mee in de dagelijkse werkzaamheden bij de paarden. Naar eigen interesse is het 

mogelijk om paarden te trainen en oefeningen aan te leren. Verder help je mee in het onderhouden 

van de accommodatie en het harnachement. Er zijn mogelijkheden om mee te kijken bij het 

onderhouden van de hoeven van de paarden en bij de tandarts. Op de Boerderij worden veel lessen 

gegeven, net als kinderfeestjes, dus je zal soms ook worden ingezet bij de begeleiding daarvan. Als je 

zelf een stageopdracht hebt willen we je daar ook graag bij helpen! 

 

Jouw profiel: 

- Je bent een enthousiaste en zelfstandige MBO/HBO student op het gebied van paardenhouderij of 

paardensport. 

- Je werkt graag met kinderen. 

- Je bent een aanpakker en neemt graag het initiatief. 

- Je bent flexibel inzetbaar. 

 

Ons aanbod: 

- Professionele begeleiding (SBB gecertificeerd) 

- Veel eigen inbreng mogelijk 

- Flexibele werktijden, ruimte voor stages van enkele dagen tot volledige werkweken 

- Informele bedrijfscultuur 

 

Geïnteresseerd? 

Spreekt het bovenstaande je aan? Stuur dan een mail naar info@boerderijopijburg.nl, voorzien van 

een korte motivatie. Dan gaan we graag het gesprek met je aan.  
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