Wij zijn per direct op zoek naar een dierverzorger hondenafdeling

Haags Dierencentrum
Het Haags Dierencentrum is de verblijfplaats voor honden en katten die (tijdelijk) geen baas hebben.
We vangen asieldieren op die binnenkomen als zwerfdier of afstandsdier. Na liefdevolle verzorging
en training zorgen we ervoor dat deze dieren weer een nieuw baasje vinden. Ook hebben we een
pension/dagopvang voor mensen die tijdelijk opvang zoeken voor hun huisdier. Het Haags
Dierencentrum stelt hoge eisen aan de wijze waarop met dieren wordt omgegaan en heeft hiervoor
eigen methode ontwikkeld. Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij volgens deze methode
zal werken. Het Haags Dierencentrum heeft gedragsdeskundigen in dienst en beschikt over een eigen
kliniek.

Ter uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een Dierverzorger voor de
hondenafdeling
Taakomschrijving
Voor onze hondenafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerd dierverzorger die letterlijk en
figuurlijk stevig in zijn of haar schoenen staat. In deze veelzijdige en boeiende functie ben je
verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse verzorging van de honden. Wat betreft medische kennis
wordt verwacht dat je ziektes en afwijkingen kunt herkennen. Jouw communicatieve vaardigheden
zijn zodanig dat je klanten op correcte wijze te woord kunt staan. En dat je daarbij de richtlijnen van
het Haags Dierencentrum op een duidelijke, vriendelijke manier kunt overbrengen. De functie is voor
36 uur per week. Je werkt samen met collega’s in een vast rooster van maandag tot en met zondag, 4
om 5 dagen per week. Werktijden 08.00 tot 17.00.
Wij zoeken
Wij komen graag in contact met je als je voldoet aan de volgende functie-eisen:
 minimaal een afgeronde relevante MBO opleiding op het gebied van dierverzorging, bij
voorkeur van Aeres MBO Barneveld;
 opleiding hondengedrag bij voorkeur van Aeres MBO Barneveld;
 minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 beschikking over kennis van het asielwezen (bv vrijwilliger, stage) is een pre;
 bereid en in staat om fysiek belastend werk uit te voeren;
 goede communicatieve- en sociale vaardigheden, zodat je klanten duidelijk te woord kunt
staan en kunt informeren;
 een grote dosis collegialiteit en zowel zelfstandig als in teamverband werkzaam kunnen zijn;
 flexibele houding;
 in staat met relevante computerprogramma’s te werken (Docasoft, Word, Outlook, etc.);
 minimaal 18 jaar en woonachtig in Den Haag of directe omgeving.
Wij bieden
Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt € 1.662 bruto per maand vanaf 24 jaar
bij een werkweek van 36 uur. Onder de secundaire arbeidsvoorwaarden vallen een
reiskostenvergoeding en een pensioenvoorziening. Wij bieden je een uitdagende baan in een
dynamisch bedrijf met de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
Sollicitaties voorzien van een Curriculum Vitae kun je zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 juni a.s.
mailen naar: mirjamsmit@haagsdierencentrum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

