Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard beheert dierenopvangcentrum De Dierenstee in Numansdorp
en vangt jaarlijks circa 400 honden, katten en overige dieren op.
De Dierenstee is het enige dierenopvangcentrum in de Hoeksche Waard. In het
dierenopvangcentrum werken 4 vaste medewerkers en ongeveer 70 vrijwilligers.
Vanwege het vrijkomen van een vacature zijn wij met spoed op zoek naar een
Parttime medewerker dierenopvangcentrum
Als algemeen medewerker dierenopvangcentrum ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
verzorging van de asiel- en pensiondieren. Dit doe je met ondersteuning van een groep vrijwilligers
en stagiaires die jij aanstuurt en begeleidt. Daarnaast sta je klanten en bezoekers te woord en ben je
dus communicatief sterk.
Alle werkzaamheden brengen administratie met zich mee, deze verwerk je en volgt deze waar nodig
op. Zeker bijzonderheden bij dieren dienen goed in de gaten gehouden te worden.
Je werkt nauw samen met, en legt verantwoording af aan de manager van het dierenopvangcentrum.
Hij is verantwoordelijk voor de administratieve kant en het opvolgen van het beleid.
Het bestuur heeft een meerjarenplan opgesteld voor de komende jaren. Hierbij zal het
dierenopvangcentrum zich verder gaan ontwikkelen, waarbij ook jouw inzicht en ideeën
gewaardeerd worden. De kernwaarden van de stichting zijn leidend tijdens deze ontwikkelingen.
Professionaliteit, respect voor dier en mens en samenwerking staan hierbij centraal.
Functie eisen:
-

Afgeronde opleiding dierverzorging MBO 4. Paraveterinair diploma is een pré
Sterke affiniteit met dierverzorging
Ervaring in werken met vrijwilligers is een pré
Ervaring in de functie is een pré
In het bezit van Rijbewijs B is een must
Bij voorkeur inwoner van de gemeente Hoeksche Waard
In het bezit van het Besluit Houders van Dieren, Honden en Katten en Overige Zoogdieren of
op termijn de bereidheid om deze te behalen.
Flexibel

Wat wij bieden:
-

Marktconform salaris
Contract voor een jaar (met 1 mnd. proeftijd) met uitzicht op mogelijke vaste aanstelling
27 uur p/w volgens rooster, eenmaal per 4 weken werk je een weekend
Prettige werksfeer
Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling

Mail uw sollicitatie (incl. CV en motivatie) naar jeroenverhoek@dierenstee.nl

