
 

 

Functieprofiel schoonmaak/verzorging 
 

Als dierenambulance zijn we 24/7 in touw om hulpbehoevende dieren te voorzien van de hulp die 

zij nodig hebben. Om dit te kunnen doen hebben we altijd een ploeg op de weg om de meldingen 

op te pakken. Hun primaire taak is hulpverlening en op drukke dagen zijn zij vaak continue aan het 

rijden. Dieren die niet direct naar een gespecialiseerde opvang kunnen worden tijdelijk  bij ons 

opgevangen.  

Als verzorger/schoonmaker heb je als taak deze dieren over te nemen van de ambulanceploeg en 

ze verzorgd weg te zetten in een verblijf en er op toe te zien dat ze de nodige verzorging blijven 

ontvangen. Ook kunnen melders een dier komen brengen, deze neem je ook aan en doet de 

bijbehorende administratie. 

Daarnaast komen er ook mensen afscheid nemen van hun overleden dier en dat begeleid je. Je 

zorgt ervoor dat het dier er netjes bij ligt, je informeert de eigenaar over de mogelijkheden zoals 

bijv. crematie en je regelt de financiële afhandeling. 

Verder staat hygiëne hoog in het vaandel en ben je verantwoordelijk voor een schone opvang.  

 

 

Taken 

• Het verzorgen van de dieren die tijdelijk bij ons in de opvang zitten 

• Het aannemen van dieren die door melders gebracht worden en het verzorgen van de daar bij 

horende administratie. 

• Het verzorgen, begeleiden en afhandelen van het afscheid nemen van een dier door de 

eigenaar. 

• Het schoon en fris houden van de opvang, zowel dieren- als mensenverblijf. 

• Het visitekaartje op onze opvang zijn. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• De juiste verzorging van de dieren op de opvang. 

• Een kloppende administratie van aangeboden dieren. 

• Een hygiënische omgeving voor dier en mens. 

• Melders en eigenaren moeten met een goed gevoel over de dierenambulance vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kwalificaties en vaardigheden 
 

• Minimaal MBO niveau 

• Affiniteit met dieren 

• Klantgericht 

• Communicatief sterk 

• Zelfstandig 

• Stressbestendig 

• Zorgzaam 

• Hebt hygiëne hoog in het vaandel staan 


