Vacature voor dierenverzorger Kinderboerderij M/V
Vrijwilligers vacature voor 4 uur per week of meer, inclusief weekend en feestdagen.
Organisatie
Slot Schaesberg in Landgraaf is een ambitieus project met als primaire doelstelling kasteel
Schaesberg en de bijbehorende hoeve op ambachtelijk en wetenschappelijk verantwoorde wijze
te herbouwen en de geschiedenis van deze gebouwen, haar bewoners en het omringende
landgoed weer tot leven te brengen.
De uitvoering is in handen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg die de projectdoelstelling
omzet in deelprojecten en operationeel leidinggeeft aan de herbouw- en exploitatieprojecten die
worden uitgevoerd met o.a. vrijwilligers, stagiairs en re-integranten.
Hulpvraag
Slot Schaesberg is in 2015 opengesteld voor publiek. De kasteelrestanten zijn toegankelijk
gemaakt, er is een bezoekerscentrum met horeca gerealiseerd. Daarnaast wordt ook een
ambachtelijke smederij gebouwd en is een historische moestuin aangelegd. Momenteel worden
voorbereidingen getroffen om de 17e -eeuwse toegangspoort van Slot Schaesberg te
reconstrueren. In aanvulling op de bovenstaande attracties, is het afgelopen jaar een kleinschalige
kinderboerderij gebouwd, waar historische diersoorten zoals o.a.; paarden, geiten, hoenders en
biggen, gehuisvest zullen worden. Wij zoeken dus vrijwilligers die mee willen helpen met de
verzorging van deze dieren en het onderhoud van de kinderboerderij.
Hoe ziet je werk eruit
Je voert de dieren, observeert ze terwijl je bij ze bent en leert ze goed kennen zodat je kunt ook
beoordelen of er verandering is in gedrag, dat kan duiden op ziekte of ongemak. Je loopt
minstens 1 keer per dagdeel de omheining langs, om te kijken of alles nog in orde is, de
waterbakken worden dagelijks voor vertrek nog een keer bijgevuld en minstens 1 keer per week
schoon gemaakt. De stallen en de weide worden dagelijks schoon gemaakt, de mest afgevoerd
naar de mesthoop. Het voeren gebeurt volgens een vast schema. Ook is er contact met bezoekers
van Slot Schaesberg die je op een vriendelijke manier van informatie kunt voorzien. Het comfort
en het welzijn van onze dieren gaat voor, dus je moet ook in staat zijn om bezoekers, in
voorkomende gevallen, aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag.
Wij zoeken
Een grote dierenliefhebber. Dieren zijn jouw passie. Je bent oproepbaar en flexibel inzetbaar op
basis van een rooster en je hebt geen probleem met wat modder aan de laarzen. We zoeken een
enthousiaste zelfstandige doorzetter die graag in een team opereert. Je bent hulpvaardig en
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om zelfstandig te
functioneren binnen jouw verantwoordelijkheden, o.l.v. de coördinator van de kinderboerderij.

Competenties
Voor de functie is het van belang dat je jezelf herkent in de volgende competenties:
•
Grote affiniteit met dieren en dierenverzorging
•
Klantvriendelijk, resultaatgerichtheid, accuraat, gericht op samenwerking en
professionaliteit.
•
Gastvrij en hulpvaardig, goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (mogelijk ook in
Duits en/of Engels).
•
Ervaring met dierverzorging is een pre, maar geen vereiste.
•
Referenties of een VOG-verklaring kunnen onderdeel uitmaken van het proces.
Wat bieden wij
Wij bieden je een zeer uitdagende en leerzame vrijwilligersfunctie voor (in overleg) minimaal 4
uur per week of meer, voor onbepaalde duur. Je werkt samen in een team volgens planning en
rooster. Wij verzorgen begeleiding en ondersteuning alsmede een gezellige en stimulerende
werkomgeving. Er werken al ruim zeventig vrijwilligers bij Slot Schaesberg en we organiseren
regelmatig bijeenkomsten voor alle vrijwilligers.
Informatie en solliciteren
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie of solliciteren? Stuur dan een email naar;
vrijwilligers@slotschaesberg.nl
Zet als onderwerp a.u.b. ‘vrijwilligerswerk - kinderboerderij’. Wij nemen dan z.s.m. contact met
u op. Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft de status van culturele ANBI.
Voor meer informatie:
www.slotschaesberg.nl
www.facebook.com/slotschaesberg

