
      
  
 
BEHEERDER DIERENASIEL DE KLUIF – CIRCA 20 UUR PER WEEK 
Dierenasiel de Kluif is op zoek naar een enthousiaste beheerder ter versterking van ons beheerders 
team! Als onze beheerder heb je net als ons een voorliefde voor dieren, ben je communicatief sterk, 
kun je goed in team verband werken, klantvriendelijk, mensgericht en sta je stevig in je schoenen om 
dagelijks met onze vrijwilligers en beheerders ons Dierenasiel & Pension te runnen.  
 
Over ons: 
In 1947 is Dierenasiel de Kluif opgericht. Sindsdien worden er door ons zwerfhonden en -katten 
opgevangen, jaarlijks meer dan 150. In het asiel kunnen tot 12 honden worden opgevangen en meer 
dan 50 katten. De meeste dieren worden gebracht oa door de dierenambulance. 
 
Daarnaast vangen wij honden en katten op waarvan de eigenaar afstand doet. Ons doel is om deze 
dieren op een goede plek te herplaatsen. Herplaatsing van de honden en katten in ons asiel is in 
verreweg de meeste gevallen mogelijk. Om ons Dierenasiel te kunnen bekostigen exploiteren we een 
Dierenpension met ca. 36 hondenverblijven, en tientallen kattenverblijven. 
 
Het team onder leiding van het Asiel bestuur, bestaat uit 5 beheerders en ongeveer 35 betrokken 
vrijwilligers die dagelijks streven naar optimale dierenwelzijn, verzorging en aandacht voor alle 
dieren.  
 
De taken:  

 Opvang, verzorging en plaatsing van de dieren; 
 Gedragsobservaties van honden en katten; 
 Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers; 
 Toedienen van medicatie en het bijstaan van de dierenarts; 
 Informatieverstrekking aan het publiek en scholen 
 Diverse administratieve werkzaamheden; 
 Socialiseren en trainen van de dieren. 

Wie zoeken wij?  
Naast dat je de doelstellingen van Dierenasiel de Kluif onderschrijft heb je of ben je:  

 Minimaal MBO niveau 4 Dierverzorging, diploma dierenartsassistent of gedragsdeskundige; 
 Erkend bewijs van vakbekwaamheid (dit is een pré); 
 Groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
 Ervaring met honden- en kattengedrag; 
 Zelfstandig, communicatief, sociaal en besluitvaardig; 
 Goed in teamverband kunnen werken; 
 Stressbestendig en flexibel; 
 Eigen belang ondergeschikt kunnen vinden aan het dierenbelang. 

 
Wat bieden wij?  

 Gezellige en uitdagende werkplek; 
 Veelzijdige baan waarin elke dag anders kan zijn; 
 Reiskostenvergoeding; 
 Salaris passend bij een goede doelen organisatie; 
 Eerst een tijdelijk contract, opgevolgd door onbepaalde tijd bij geschiktheid. 



      
  
 

Naar aanleiding van jouw reactie (een motivatiebrief en c.v. met opleidingen en ervaring per e-mail) 
wordt er gekeken of er een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. Uiteraard hoor je dit zo snel 
mogelijk van ons. Je sollicitatie kun je – vóór 3 april- sturen naar bestuur@dekluif.nl 

Heb je deze vacature gelezen en wil je niet solliciteren naar deze functie maar wél heel graag iets 
doen voor de dieren in het asiel? We zijn altijd heel erg blij met de hulp van vrijwilligers en donaties. 
Vrijwilligers en donaties; ze maken het verschil! 

 

 

 

 


