
 

 

Bane- og staldmedarbejder søges hurtigst muligt 

Aalborg Væddeløbsforening søger en frisk og kompetent person til ansættelse som bane- og 

staldmedarbejder til omgående tiltrædelse. 

Aalborg Væddeløbsforening driver Racing Arena Aalborg, som er én af landets største væddeløbsbaner. Vi 

har 34 væddeløbsdage om året, hvor vi afvikler trav- og galopløb. Væddeløbsbanen har åben daglig for 

træning af heste. Racing Arena Aalborg har de senest år gennemgået en rivende udvikling og satser 

benhårdt på fornyelse og nytænkning i en sport, der står overfor store, men nødvendige udfordringer og 

forandringer. Vi har stor fokus på udviklingspotentialet, og de muligheder faciliteterne og arealerne byder 

på – men altid med væddeløbssporten og den unikke oplevelse i centrum. 

Vi er en mindre organisation, der arbejder tæt sammen med de aktive udøvere af væddeløbsporten. Vi er 

omgivet af ildsjæle, der brænder for væddeløbssporten og miljøet omkring sporten.  

Arbejdsopgaver: 

Dagligt vedligehold af trav- og galopbane. Klargøring af bane til væddeløb og bearbejdning af bane når 

løbene afvikles. Klipning af græs. Vedligeholdelse og mindre reparationer af traktorer og maskiner. 

Rengøring af stalde. Renholdelse af staldområde, parkeringsområde og publikumsareal.  

Kompetencer: 

Du er fingernem og snild. Ved hvordan man behersker en traktor, grater og staldkat. Kan indgå i større og 

mindre opgaver. Kan læse ”jorden” og har erfaring med at være ude i naturens element og luner. Kan bruge 

værktøj og ved hvordan man får tingene gjort, let og målrettet. 

Fast i holdninger og meninger, men omgængelig med kunder, udøvere af sporten og kollegaer. 

Du har sikkert erfaring fra landbrug, maskinstation eller lignende – og måske har du en supplerende 

baggrund som mekaniker eller anden maskinerfaring. 

Om dig: 

Du er frisk og smilende. En moden og myndig person, tillidsvækkende og har let ved at tale med mennesker 

og løse udfordringer. Du er fleksibel i hverdagen og i tilgangen til løsning af opgaver. 

Du er med på, at vi afvikler løb året rundt, og derfor er din arbejdstid svingende, men indenfor 37 timer i 

snit om ugen. En del af arbejdsdage vil være lørdage og søndage.  

Vi tilbyder: 

En spændende og udfordrende stilling, hvor du har mulighed for stor indflydelse på jobbets indhold og 

planlægning. Et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder på væddeløbsbanen og meget tæt på natur og heste. 

En god og fast løn med pensionsbidrag. 

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos direktør Claus Hein på telefon: 2780 0448Tiltrædelse 

snarest muligt. 

Sidste ansøgningsfrist den 19. maj 2017, ansøgninger behandles løbende. 



 
Ansøgning kan sendes til:  

AALBORG VÆDDELØBSFORENING 

Skydebanevej 25 

9000 Aalborg 

ch@aav.dk 
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