VACATURE
Weekendhulp Dierenverzorging M/V 8 uur per week
LLanfarian Border Collies, Polderstraat 34 te Heteren
LLanfarian Border Collies
Bij ons draait alles om Border Collies, schapen en mensen. Wij hebben ca 25
Border Collies van verschillende leeftijden die worden geselecteerd, getraind en
ingezet voor het schapendrijven. Daarnaast organiseren wij met onze schapen en
honden teambuilding- en leiderschapstrainingen voor organisaties. Wij
ontvangen gasten op ons bedrijf die bij ons vergaderen, eten/drinken en
workshops volgen met de dieren. Vanaf 1 februari 2022 is ons bedrijf uitgebreid
met de opening van Trainingsschool AW Heteren.
www.trainingsschoolaw-heteren.nl
Waar zijn wij naar op zoek?
Per direct hebben wij een vacature voor een allround dierenverzorger m/v op de
zaterdag (circa 8 uur). Je belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het
zelfstandig verzorgen van alle dieren die op ons bedrijf aanwezig zijn zoals
honden, schapen, kippen, vissen en katten. De verzorging van de dieren omvat
alle voorkomende werkzaamheden.
Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere het schoonmaken en
schoonhouden van de verblijven, voeren, juiste zorg verlenen, signaleren van
verandering in gedrag of welzijn van de dieren en vervolgens adequaat handelen.
Daarnaast zorgt de dierenverzorger voor het complete onderhoud van het terrein,
de gebouwen, auto’s en vee trailers op het gebied van
schoonmaakwerkzaamheden.
Wij vinden het belangrijk dat je dichtbij ons bedrijf woont.
Wanneer niet solliciteren
Wanneer je droomt van een baan waarbij je de hele dag met puppy’s kunt
knuffelen, honden kunt trainen bij mooi weer of wanneer je denkt dat je via deze
baan een exclusieve opleiding tot schapendrijver kunt krijgen.
Profiel in willekeurige volgorde
• Minimumleeftijd van 18 jaar
• Liefhebber van mens en dier
• Pré: laatste jaar of afgeronde opleiding Dierenverzorging/Dier- en
Management of gelijkwaardig
• Je bent een harde werker
• Orde kunnen houden in een hondenroedel van 25 honden met allemaal
een eigen wil en karakter!
• Nederlandse taal goed beheersen en Engels is handig als je dit ook kan
• Zelfstandig, netjes en gestructureerd kunnen werken
• Keurige persoonlijke verzorging
• Overzicht kunnen houden
• Stressbestendig zijn
• Je houdt ervan om in alle jaargetijden buiten te werken
• Goed humeur, positieve en enthousiaste instelling
• Je gedraagt je netjes op social media

•

Niet-roken is een pré

Salarisindictie
Minimum wettelijk loon + reiskostenvergoeding
Voor meer informatie
Bel naar Dewi op 026-4723623 of mail naar planning@llanfarianevents.nl
Wil je solliciteren?
Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en een
up-to-date cv op planning@llanfarianevents.nl
Graag alleen solliciteren als je aan het profiel voldoet.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt door ons niet op prijs gesteld.

