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Hondenvrijwilliger ochtend en of middag (Vrijwillige functie)
Zijn honden je lust en je leven? En wil je wat betekenen voor de honden in de opvang?
We zoeken versterking in de vorm van gemotiveerde, serieuze hondenliefhebbers die niet vies zijn van wat
hondenkwijl en modderpoten op een schone broek en zich niet laten afschrikken door regen of wind.
Werkzaamheden: ochtend
 Zorgen voor schone kennels met een fijne mand of bench volgens de werklijst
 Het “poepvrij maken” van de speelweiden
Afhankelijk van de tijd en de aantallen honden zijn er nog de volgende activiteiten:


Je actief bezig houden met de honden en hondendingen volgens de activiteiten lijst.

Werkzaamheden: middag




Je actief bezig houden met de honden en hondendingen volgens de activiteiten lijst
Bij gebleken geschiktheid ook klanten te woord staan
Zorgen voor de “middagronde” , wisselen van de honden naar buiten, voeren, mogelijk kennels
verschonen waar nodig en alles klaar maken voor de avond en nacht.

Tijden:
9:00-12:00 uur
13.00-16.30 uur
Je kunt kiezen voor twee dagdelen of 1 hele dag
Wie zoeken wij?









Je bent minimaal 18 jaar oud en minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar
Je bent fysiek in staat zijn om een (grotere) hond een wandeling te bieden
Je bent een redelijke periode beschikbaar
Je bent weer- en wind bestendig
Je hebt zelf ervaring met het honden en kan snel zelfstandig aan de slag
Je hebt kennis over hondengedrag
Je bent bereid volgens onze inzichten om te gaan met de honden
Je leest je goed in, in onze (werk) instructies en je bent bereid daar naar te handelen.

Heb je belangstelling vul dan het aanvraagformulier in.
Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
En wat hebben wij je te bieden?






Een gezellige werkplek
Dankbare dieren
Reiskosten vergoeding vanaf 10 kilometer tot max. 25 kilometer enkele reis
Inwerken samen met ervaren vrijwilligers / medewerkers
Mogelijkheid om ( interne) cursussen en trainingen bij te wonen

