Stages@HarryMalter
Voor wie ?
- Studenten middelbaar en hoger onderwijs Dierenzorg die zich voor
een periode van minstens 30 (mag niet-aansluitend zijn) dagen
kunnen vrijmaken.
- Je beschikt over een algemene interesse in exotische zoogdieren en
vogels.
- Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal. Een basiskennis
Frans is een plus.
- Je bent een hardwerkende, enthousiaste persoon die het maximum
uit je stage wil halen !
Wij bieden:
Een leuke stageplaats in een kleinschalig team. Je komt in aanraking met AL
onze diersoorten en alle facetten van de dierenverzorging.
Van schoonmaak en voedsel verstrekken tot vangen, training en de
inrichting van een (nieuw) verblijf.
Maar, JIJ bepaalt hoe je stage er zal uitzien.
Zoals eerder vermeld, wij zijn een klein team en al onze medewerkers zijn
enthousiaste, hardwerkende all-arounders.
Wanneer wij merken dat stagiairs de stage niet serieus nemen naar
werkethiek, veiligheid en verantwoordelijkheid toe gaan we niet over naar
de volgende stap.
D.w.z. pas als het schoonmaken en voedsel verstrekken gaat zoals het hoort,
is er tijd voor leukere dingen zoals training, verrijking en verzorging.

Onderstaand schema geeft weer wat wij van jou verwachten.
Aantal
stagedagen
3

Wat je weet
- de aanwezige diersoorten
herkennen

10

- basiskennis over de
aanwezige diersoorten
- basiskennis ziektebeeld
(a.d.h.v. het dier; wondes,
afwijkend gedrag, mest,
resterend voedsel van vorig
voedermoment, enz…)

20

- de aantallen van elke
diersoort aanwezig kennen

40

- uitgebreide kennis en
herkenning van
voorkomende ziektebeelden,
stereotiep gedrag,
veranderingen in sociale
structuur en hoe we dit
kunnen oplossen
- jouw kennis over onze
dieren (en hun achtergrond:
leeftijd, ziektes, vorige
dierentuinen, hiërarchie,
enz…) is dezelfde als die van
de DV

60

Wat je kan
- volgens de regels van de werkvloer
een verblijf schoonmaken met respect
voor het werkmateriaal
- zelfstandig de verblijven
schoonmaken binnen het aangegeven
werktempo
- zelfstandig voedsel en water
verstrekken zoals het hoort
- de gebruikte werkmaterialen op de
juiste plaats terugzetten
- de dierenkeuken netjes achterlaten
- de voedseldieren voor de volgende
dag klaarzetten
- zelfstandig het voedsel bereiden
a.d.h.v. het voederschema
- verblijf vangklaar maken voor
onderzoek of transport
- assisteren verzorging DA
- verrijkingen uitwerken
- mankementen aan het verblijf
opmerken
- werktempo en manier van werken op
zelfde niveau van DV
- zelfstandig orale medicatie toedienen
- algemene vacht-, voet-,
wondverzorging
- voedersessies met het publiek
- training
- vangen

Vanaf dag 10 doe je na elke stagedag je ronde voor vertrek !
- dieren tellen
- overgebleven voedsel en mest check
- verwarming, water
- verblijven afgesloten
- andere afwijkingen
en meld je je bemerkingen bij de aanwezige dierenverzorger

Stage aanvraag
Naam:
Adres:
Tel nr.:
Mail:
Geboortedatum:
School:
Richting:
Studiejaar:
Contactpersoon school:
Tel nr.:

Mail:

Referentie extern (eerdere stages, vakantiejob)
Naam:
Tel nr.:
Eerdere stages / werkervaring:

Motivering:

Mail:

