Beheerder (echtpaar/ koppel) Dierenasiel 't Heerveld
Introductie Heerveld
Stichting 't Heerveld is het katten- en konijnenasiel in de gemeente
Heerenveen. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en zetten ons in om
deze zwerfdieren binnen de gemeente Heerenveen op te vangen, te
verzorgen en te zorgen voor een goede herplaatsing..
Is het je droom om dagelijks dieren te verzorgen. Wil je alles doen om
elk dier een prettig verblijf te geven en, uiteindelijk, een fijn huis voor
de rest van zijn/ haar leven te geven.
Dan is deze functie wat voor jou.
Wij zijn op zoek naar een actieve, betrokken en besluitvaardige beheerder (echtpaar/koppel) met
hart voor dieren én mensen, die mensen in beweging krijgt
De functie
Als beheerder stuur je de dagelijkse teams aan en natuurlijk help je zelf ook mee. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor de bezoekers, dierenarts, bestuur en dierenambulance. Je zorgt voor de werving van
vrijwilligers om het team verder te versterken.
Je coördineert de ontvangst van de dieren, de plaatsing, de administratie en de opvolging om te horen hoe
het gaat met de kat en het baasje.
Wij hechten veel belang aan hygiëne en verwachten van jou een duidelijke en actieve rol hierin.
We willen als asiel graag een stap voorwaarts doen qua duurzaamheid, efficiency en maatschappelijk
belang en we willen graag dat jij daarin een actieve rol hebt qua initiatieven en uitvoer, samen met het
bestuur.
Wat vragen wij:
- HBO/ MBO+ niveau met diploma dierenverzorger of paraveterinair
- In bezit van Diploma Besluit houder honden en katten, aan te vullen met diploma voor konijnen. Of de
intentie hebben om dit binnen een jaar te behalen.
- Creatieve omdenker
- Je hebt ervaring in leidinggeven en weet mensen op een sympathieke manier aan te sturen
- Je hebt organisatietalent en houdt je aan je afspraken
- In bezit van rijbewijs en auto
Wat wij bieden:
- Sowieso een enthousiast en zelfstandig team vrijwilligers
- Een prachtig (woon)boerderijtje op een rustige plattelands locatie bij het asiel
- Een royale tegemoetkoming op de woonlasten
- Onkostenvergoeding voor vrijwilligers
- Een afwisselende baan, waar elk dier verrassende eigenschappen heeft die je mag matchen met de
baasjes.
Om aan elkaar te wennen en een goede inschatting te maken over de werkzaamheden gaan we uit van
een proefperiode van 4 maanden.
Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Anna de Jong (06 538 46 343, buiten werktijden) of
Rieneke Faber (06 251 88 426, buiten werktijden) en anders ontvangen we graag je brief over wie jij bent,
welke mogelijkheden je ziet om een stap voorwaarts te doen en wat jij kan betekenen voor ons asiel.
De brief kun je sturen naar: anna.de.jong@hotmail.nl
Graag voor 23 september reageren.
Maximaal één week na het verstrijken van het einde van de vacature termijn krijg je van ons een reactie.

