
 
 

Manege Dennenhof vzw werft aan: 
een medewerker voor hippotherapie 

voor indiensttreding op 5/9/2022 
 

  

 
 

Dennenhof vzw is een hippisch therapeutisch centrum  

voor kinderen, adolescenten en volwassenen met en zonder beperkingen.  

Iedereen is hier welkom om te genieten van de paarden  

zoals aangepast paardrijden of therapie. 

Samen met onze paarden, instructeurs en vrijwilligers haal je op deze prachtige plek  

het maximale uit je mogelijkheden of je nu wel of niet een beperking hebt. 

 
 

Wie zoeken we? 

 
• Manege Dennenhof zoekt een medewerker die dagelijks kinderen, jongeren en 

volwassenen met een motorische en meervoudige beperking begeleidt bij de hippo-

therapie. 

• De medewerker maakt deel uit van een equipe van 3 vaste medewerkers onder 

leiding van de coördinator van Dennenhof. 

• De medewerker begeleidt het therapeutisch paardrijden, maar is ook betrokken bij de 

dagelijkse verzorging van de paarden en bij het onderhoud van de infrastructuur. 

• De kandidaat is pedagogisch vaardig, heeft belangstelling voor personen met een 

beperking, is in staat om personen en groepen te begeleiden en te ondersteunen. 

• Hij/zij is bereid tot occasioneel weekendwerk (1 zaterdagvoormiddag op de 2) in 

functie van de verzorging van de paarden. 

• Je ben een dynamisch persoon, een teamspeler met een grote flexibiliteit en met een 

groot hart voor personen met een beperking en voor paarden. 

• Paarden spelen een belangrijke rol in jouw leven.   

• Je bent stressbestendig.  

• Je bent een “hands-on” persoon en gaat de uitdaging niet uit de weg.  

• Je beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2). 

• Vereist diploma: 3de graad secundair onderwijs (ASO3 & TSO3). 

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je zeker ook 

in aanmerking voor deze job.  

• In het bezit zijn van een rijbewijs B is wenselijk. 

• Beschikbaarheid vanaf 5 september is een pluspunt.  
 



Persoonsgebonden competenties 
 

• Sociaal 

• Klantgericht 

• Zelfstandig werken 

• Samen werken met collega’s, vrijwilligers en/of begeleid werkers 

• Flexibiliteit 

• Werkinstructies volgen 

• Feedback geven en ontvangen 

• Leergierig 

 

 
Wat bieden we je? 

 
Er wacht op jou een boeiende job met veel afwisseling en sociale contacten, in een 

aangename werkomgeving, landelijk gelegen. Een tewerkstelling op een warme werkplek, 

vlot bereikbaar zowel met de trein als met persoonlijk vervoer. 
 

• Plaats van tewerkstelling: Manege Dennenhof, Dennendreef 64, 9850 Landegem 

• Contract: een halftijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 5/9/2022 tot en 

met 31/8/2023, met mogelijks aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur.  

• Uurrooster: een deeltijdse tewerkstelling van 20 uren per week, te presteren in 

5 of in 4 dagen, met een 14-daags wisselend uurrooster. 

Het gaat over een contract van 19/38, en er worden 20 u/week gepresteerd. Het bij-

komende uur wordt omgezet in rustdagen, op te nemen in overleg met de collega’s. 

• Loon: Sectorconforme verloning (PC 337)  

• Extra: een fietsvergoeding of een tussenkomst als je met de wagen of met de trein 

naar het werk komt  

 

 

Interesse? 

 
 

Graag je schriftelijke sollicitatie met CV vóór 15/8/2022  
ter attentie van Laurens Van Hoof 
laurens@manegedennenhof.be. 

 
Meer info? Je kan contact nemen met Laurens via het nr. 0474/285 317. 

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22/8/2022 
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