
 

Functieprofiel Koetsier 

- Vrijwilliger Castellum  Hoge Woerd – 

 

Steede Hoge Woerd heeft 3 welshmountain pony’s van 5 jaar oud. De ruinen 
Magic, Rodney en Denza zijn in opleiding/opgeleid om voor de koets te 
lopen. De koetsier helpt bij de verdere opleiding en training van de pony’s. 
Daarnaast is de koets te huur voor kleine groepen, zoals kinderfeestjes en 
ben je hiervoor de koetsier. Het Lint en Maximapark wordt als voornamelijk 
rijgebied genomen. Tijdens de ritten is er altijd een tweede persoon van 
Steede Hoge Woerd op de koets aanwezig. 

 

Taakomschrijving 

De koetsier 

• Bereidt	  de	  activiteit	  voor	  

• Begeleidt	  de	  groep	  

• Draagt	  zorg	  voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  kinderen	  en	  de	  	  pony’s	  

 

Competenties en beschikbaarheid 

• In	  het	  bezit	  van	  menbewijs	  dubbelspan	  
	  

• Aantoonbare,	  ruime	  ervaring	  met	  mennen	  dubbelspan	  (bij	  voorkeur	  goed	  bekend	  met	  welsh	  
pony	  ras)	  	  

	  



• Inzicht	  in	  trainen	  van	  paarden/pony’s	  
	  

• Groot	  gevoel	  	  voor	  verantwoordelijk	  
	  

• Gastvrij,	  representatief	  en	  klantvriendelijk	  
	  

• Goede	  fysieke	  conditie	  
	  
• Goede	  communicatieve	  vaardigheden	  

• Goede	  sociale	  vaardigheden	  

• Goed	  kunnen	  samenwerken	  

• Goede	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  taal	  	  
	  

• In	  het	  bezit	  van	  een	  Verklaring	  	  Omtrent	  	  het	  	  Gedrag	  (VOG)	  	  
	  

• Minimaal	  halve	  dag	  per	  week	  beschikbaar	  
 

 

Wat biedt Castellum Hoge Woerd  

• Een inwerkperiode en begeleiding van de werkzaamheden 

• Een vergoeding van 1,50 per uur, of een vergoeding in de vorm van een kleine 
moestuin 

• Gebruik van de vrijwilligerskamer met zijn faciliteiten 

• Werkschoenen 

• Deelname aan de jaarlijkse excursie voor vrijwilligers Steede Hoge Woerd 

• Een keer per jaar een feestelijke bijeenkomst voor alle Castellum-vrijwilligers  

• Vergoeding van kosten voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

 

	  

	  

	  


