
Stall Westholm söker en 

TEAMCHEF
Du kommer att vara en viktig kugge i vårt fortsatta lagbygge. Vi tror att du är en  
”administratör” som älskar utmaningar och trivs i en expansiv och proffessionell  
travmiljö fylld av vinnarskallar.

Jobbet består i huvudsak av följande:
• Sköta kontoret d v s allt som handlar om administration, bokföring, löner och aval m m.
• Personalansvar för ca 15-20 pers. Allt från anställningsbevis till coachingsamtal.
• Köra häst 1-1,5 dag i veckan om så önskas och intresse finns.
• Kontakter med hästägare, leverantörer och förbund m m.
• Vara med och bygga upp Westholm Academy, en egen skola för hästskötare.

Vi tror att du är noggrann, resultatdriven, kunnig och hungrig på att lära mer och  
utvecklas i och med vårt team. Det kan bli intensiva dagar men också mycket glädje 
tillsammans med arbetskamrater och hästägare.

Du har några års erfarenhet och vill prova något nytt och annorlunda. Hos oss är ingen 
dag den andra lik, men oftast är du på ”hemmaplan” men ibland på vår filial i Frankrike.

Du leder vår driftgrupp och rapporterar till VD.

Vi inom Team Westholm har som våra ledstjärnor:
• En hästhållning i världsklass
• Bästa medarbetare i branchen
• Mest nöjda kunder

Om du tycker att du är rätt person för jobbet skicka din ansökan till Håkan Ericsson, 
hakan@aoutveckling.se  Sista ansökningsdag 21 juli 2018.

För frågor om jobbet kontakta Jörgen Westholm, 070-342 64 14.  
Se även info@teamwestholm.com

Välkommen till Team Westholm!

Team Westholm bildades 1994 
och har sedan dess växt fram 
till ett av Sveriges mest fram-
gångsrika travstall, där vi ifjol 
körde in mest pengar någonsin 
– 13,5 miljoner kronor. 

Vi håller till på Sveriges mest 
centrala travanläggning utan-
för Sala där 18 medarbetare 
strävar efter att plocka fram 
nya vinnare till våra externa 
hästägare som trivs allra bäst 
i vinnarcirkeln. Vi har cirka 100 
hästar i träning och intresset 
för att sätta häst i träning hos 
teamet är rekordstort. 


