
 

Vacature 
 

Seizoenmedewerker dierverzorging 
 

 

Apenheul, een prachtig groen park met honderden apen, biedt een unieke beleving. 
Meer dan alleen het leukste dagje uit. Apenheul is een stichting met als doel meer 
liefde voor de natuur bij onze gasten te ontwikkelen. Werken bij Apenheul is werken 
met passie, lol en liefde voor de natuur.  
 

 
Wat kom je bij ons doen? 
Als medewerker dierverzorging realiseer je je dat onze gasten van essentieel belang zijn 
en we er op gericht zijn de beleving voor hen optimaal te maken, maar je realiseert je dat het 
dierenwelzijn hier onlosmakelijk mee verbonden is. En vice versa… zonder een goed thuis 
voor de dieren geen beleving voor de gasten. Dit betekent dat: 

 Je verschillende diersoorten verzorgt. 

 Je samen met het team bijdraagt aan een goede parkbeleving van de bezoekers,  
door het geven van presentaties voor een groot publiek en bezoekers van informatie 
te voorzien o.a. tijdens het wachtlopen. 

 
Wat willen we graag? 

 Je bent enthousiast en vindt het leuk om naast de verzorging van de dieren in het 
geopende seizoen,   gastheer/gastvrouw te zijn voor onze bezoekers. 

 Je vindt het  vanzelfsprekend om kennis en informatie over de dieren en de natuur te 
delen met de bezoekers. 

 Je hebt het vermogen efficiënt en effectief te blijven werken onder wisselende 
omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, 
verantwoordelijkheden, mensen en/of dieren. 

 Je bent flexibel in je werkdagen en -tijden. 

 Je hebt minimaal een afgeronde MAS dierverzorging opleiding (liefst op niveau 4). 

 Je hebt werkervaring in een dierentuin. 

 Je bent sociaal vaardig, communicatief, gast-, dier- en kwaliteitsgericht. 
 
 
Wat vind je bij ons? 

 Gevarieerd werk van begin april tot eind oktober 2017 op wisselende uren (min-max 
contract). 

 Een stimulerende bedrijfscultuur, met enthousiaste en betrokken medewerkers.  

 Salariëring volgens schaal 3 van de Leisure CAO voor het dagattractiebedrijf en 
goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Je bent overtuigd? 
Probeer ons dan ook te overtuigen. Je kunt  tot en met 31 maart 2017 je motivatiebrief en CV 
sturen naar: ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Warner Jens 
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