Dierenverzorger ZOO Antwerpen / ZOO Planckendael (tijdelijk)
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Planckendael en Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Ook in het Elisabeth Center Antwerp, concertzaal &
congrescenter.

FUNCTIEBESCHRIJVING
•

Je werkt in één van onze afdelingen te Planckendael of Zoo Antwerpen als lid van een team van
dierverzorgers.

•

Je bent samen met de andere verzorgers verantwoordelijk voor het wel en wee van de dieren op jouw
afdeling.

•

Je helpt bij de verzorging en voeding van de dieren.

•

Je traint de dieren waar mogelijk en nuttig. Je denkt actief en creatief mee over verrijking binnen de
afdeling.

•

Je geeft op vaste momenten “verzorgersbabbels”. Je geeft uitleg en extra informatie over de dieren aan
de bezoekers.

VEREISTEN
•

Je genoot een opleiding dierenverzorging.

• Je hebt aantoonbare interesse in training en enrichment.
• Je bent bereid je voortdurend bij te scholen in jouw vakgebied.
• Je bent flexibel. Werken tijdens de weekends en feestdagen is voor jou geen probleem.
• Je spreekt perfect Nederlands. Je kan bezoekers te woord staan in het Frans.
• Indien je ervaring hebt met voederdemonstraties of publieksanimatie is dit een pluspunt.
AANBOD
•

Je wordt mee opgenomen in ons werfreserve en maakt kans op een tijdelijk contract te ZOO Antwerpen
of ZOO Planckendael vanaf dat er posities vrijkomen.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw CV en motivatiebrief via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Let wel op, een opleiding
dierenzorg is noodzakelijk voor deze functie. Het heeft geen zin te solliciteren als je geen opleiding dierenzorg
genoten hebt. Wij zullen jouw kandidatuur niet in overweging kunnen nemen.

