Hoofd Dierverzorging 36 uur per week
Dierenpark Zie-ZOO in Volkel is niet zomaar een ZOO. Het dierenpark is gespecialiseerd in
bijzondere diersoorten. Denk hierbij aan nevelpanters, zwarte Amerikaanse beren, groene
anaconda’s, gevlekte én gestreepte hyena’s etc. Voor meer informatie:
www.dierenparkziezoo.nl.
Zie-ZOO is volop in beweging, het park is een kwaliteitsslag aan het maken en de komende
jaren wordt er nog volop (duurzaam) gebouwd. Om ons team te versterken zoeken wij op
korte termijn een hoofd Dierverzorging voor 36 uur.

Jouw toekomstige werkplek
Als Hoofd Dierverzorging ben je samen met je team verantwoordelijk voor het welzijn en de
gezondheid van de dieren op de verschillende afdelingen. Je bent communicatief en sociaal
vaardig. Je bent flexibel en werkt graag in teamverband. Wanneer de omstandigheden dit
vereisen ben je bereid om een stapje extra te zetten. Je hebt een scherp oog voor het welzijn
van dier en mens. Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
- aansturen van het team dierverzorgers;
- in samenwerking met de parkmanager ben je verantwoordelijk voor het toezicht op
het dierenbeheer, zoals de verblijven, diëten, verrijking, quarantaine, vervoer,
uitvoering van veterinaire zorg en het toepassen van wet- en regelgeving;
- je maakt protocollen en deze handhaaf je en houd je bij in samenwerking met de
curator.
- je ontwikkelt mede conservatieprojecten;
- je maakt het werkrooster van de medewerkers

Wat wij vragen van een hoofd dierverzorging
Je hebt een HBO- werk en denkniveau en bij voorkeur een opleiding afgerond in een
diergerelateerde richting. Daarnaast ben je voor 36 uur per week flexibel inzetbaar, heb je
een grote passie voor dieren en ben je bekend met de moderne dierenwelzijn standaard. Je
hebt aantoonbare ervaring met leidinggeven en coachen binnen de dierverzorging en
specifiek binnen een dierentuin.
Je hebt een proactieve houding en denkt (gevraagd en ongevraagd) mee over
verbeterpunten binnen de dierentuin en in conservatieprojecten. Daarnaast draag je bij aan
het uitvoeren van de professionalisering die we de komende jaren zullen realiseren binnen
de dierentuin.
Verder draag je bij aan het creëren van een enthousiast team van dierverzorgers en werk je
mee aan de persoonlijke ontwikkeling van de dierverzorgers. Dit doe je door middel van het
coachend leidinggeven.

Wat wij bieden
Een gevarieerde baan in een bijzondere dierentuin
Een levendige en uitdagende werkomgeving met mensen én dieren. Je krijgt een
arbeidscontract bij het Regionaal Autisme Centrum. Het arbeidsvoorwaardenpakket dat
gebaseerd is op cao GGZ met onder andere een eindejaarsuitkering, ofwel 13e maand,
levensfasebudget uren en onregelmatigheidstoeslag in de weekenden.
Een baan bij een dierentuin die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) zeer belangrijk vindt. Dierenpark Zie-ZOO doet al het mogelijke op het vlak van
duurzaamheid, dit heeft zich vertaald in het toekennen van de Green Key
Het dierenpark Zie Zoo is tevens de eerste zorgdierentuin van Nederland. Zie Zoo is de
zorgdierentuin van het Regionaal Autisme Centrum. Hier wordt zinvolle dagbesteding
geboden aan mensen met autisme.

Je bent overtuigd?
Overtuig ons dan ook! Wat kun jij bijdragen aan Dierenpark Zie-ZOO? Mail je motivatiebrief
en curriculum vitae vóór 08-09-2019 naar info@dierenparkziezoo.nl.
Voor meer informatie kan telefonisch contact opgenomen worden met Eeg Manders,
Parkmanager, 06- 515 481 22.

