Functieprofiel allro
ound mede
ewerker – b
betaalde fun
nctie
Jaarlijks vinden vele
e duizenden vogels
v
hun w
weg naar de Stichting Vo
ogelopvangccentrum Mid
dden‐
Nederland, ook wel bekend als het
h Vogelasiiel in Naarde
en. Vogels diie worden aaangebracht hebben
om wat voor reden dan
d ook verzorging nodiig. Dit kan va
ariëren van een beetje rrust en wat te
t eten
tot medische ingrep
pen en dagelijkse verzorgging van de kwetsuren.
k
Niet
N alleen hhet daadwerrkelijke
verzorgeen van de vo
ogels en het schoonhoudden van hun verblijven behoort
b
tot dde taken van
n onze
vrijwilliggers. Het hosspitaal word
dt grotendeeels door vrijw
willigers gedrreven.
aamheden z oeken wij ee
en
Ter ondeersteuning vaan de werkza

ALLROUN
A
ND MEDEEWERKER
Werkzaaamheden


K
Klein onderh
houd aan de faciliteiten vvan het opvaangcentrum (gebouwen,
(
kooien en te
errein)
d
dan wel zorggdragen voorr en begeleidden van het uitbesteden van deze weerkzaamhede
en. Het
ggaat hierbij bijvoorbeeld
b
om het oploossen van sto
oringen en kleine
k
reparaaties.



H
Het (mede) voorbereide
v
n van nieuw e projecten (bijvoorbeeld kostencalcculaties make
en of
o
offertes aanvvragen).

Persoon
nsprofiel


JJe hebt allround techniscch inzicht enn hebt ervarin
ng met bovengenoemdee
o
onderhoudswerkzaamhe
eden.



JJe hebt bouw
wkundig inziccht in verbannd met even
ntuele verbou
uwingen.



JJe hebt verantwoordelijkkheidsgevoe l en bent gew
wend zelfstandig te werkken.



JJe kunt goed
d samenwerkken met and ere medewe
erkers.



JJe bent flexib
bel qua werkktijden.



A
Affiniteit meet vogels en/of natuur is geen vereistte.

Wat kun
nnen we je bieden?
Je krijgt bij geschikth
heid voor de functie een 0‐uren contrract. Dit bete
ekent dat je salaris afhan
ngt van
dwerkelijk geewerkte uren
n. De aanste lling is in eerrste instantie
e voor een peeriode van 6
het daad
maanden.

Enthoussiast geworrden?
Voldoe je aan het functieprofiel en lijkt het jee leuk om op
p deze manie
er betrokkenn te zijn bij he
et wel en
wee van de vogels? Wil
W je met he
et team een bijdrage levveren aan de verdere proofessionalisering en
profilerin
ng van het opvangcentru
um? Neem d an voor 20 september
s
a.s. contact o p met Kees
Tegelberrg, voorzitter van het besstuur, op tel . 06‐ 534734
493 of per ma
ail (voorzitteer@vogelasie
el.nl).
Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving

