Vacature: Stagiair dierzorg
Stichting SOS Dolfijn is een non-profit organisatie die zich inzet wilde populaties bruinvissen
en andere walvissoorten en hun natuurlijk leefmilieu te beschermen en te behouden. De
primaire activiteit is het bieden van hulp bij in noodgeraakte dieren (walvissen).
In Nederland is de bruinvis de meest voorkomende walvissoort en daarmee de diersoort
waar de stichting zich het meest op richt. Wanneer de bruinvissen of andere kleine
walvisachtigen op de kust stranden, vangt SOS Dolfijn deze dieren in veel gevallen op. Doel
van de opvang en rehabilitatie is het dier weer terug te brengen naar zee.
Daarnaast levert SOS Dolfijn een bijdrage aan de bescherming en het behoud van
walvisachtigen in de Noordzee. Dit gebeurt o.a. door middel van educatie en het faciliteren
van wetenschappelijk onderzoek.
Opvang en rehabilitatie
Jaarlijks worden er door SOS Dolfijn ongeveer 5-10 bruinvissen opgevangen en een enkele
keer een dolfijnachtige. De intensiteit van de zorg van de dieren is sterk afhankelijk van het
aantal dieren dat in het opvangcentrum aanwezig is en de gesteldheid van de dieren.
Wanneer de dieren net in het opvangcentrum zijn aangekomen, hebben zij 24 uur per dag,
7 dagen per week zorg nodig.
Omdat de dieren in het begin vaak niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen drijven of
zwemmen, moeten zij continu in het water worden begeleid. Daarnaast kunnen of willen
deze dieren vaak niet zelfstandig eten, hebben ze vaak elke 2 uur voeding of vocht nodig en
moeten zij daarnaast ook veelvuldig worden onderzocht en nauwkeurig worden
geobserveerd. Richting het einde van het rehabilitatieproces eten en zwemmende de dieren
zelfstandig, nemen medische onderzoeken in frequentie af en zijn observaties minder
uitgebreid. Daarentegen starten bij deze dieren de voorbereidingen voor de terugkeer naar
zee.
Bruinvissen stranden het gehele jaar door. Elk moment van het jaar is er een kans dat er
een levend gestrand dier door SOS Dolfijn moet worden opgevangen.
Echter in de maanden januari t/m april is er een piekperiode. Dit is de periode waarin het
grootst aantal dieren voor onze kust voorkomt en er daardoor ook het grootst aantal
(levende) strandingen op de kust wordt aangetroffen. Voor SOS Dolfijn zijn dit wat betreft
dierzorg de meest intensieve maanden.

Taakomschrijving stagiair dierenzorg
Als stagiair dierzorg maak je deel uit van het team van dierverzorgers bij SOS Dolfijn. Voor
de zorg van de zieke bruinvissen en dolfijnen wordt, naast een aantal vaste
dierverzorgingsmedewerkers, gewerkt met een grote groep vrijwilligers (70-80 mensen) en
met stagiaires. De dierzorg stagiaires werken 5 dagen per week in het opvangcentrum, de
vrijwilligers worden flexibel ingezet, afhankelijk van het aantal dieren en de intensiteit van
de zorg die nodig is. Samen zorgen we ervoor dat de dieren die bij SOS Dolfijn worden
opgevangen de best mogelijke zorg ontvangen met het doel de dieren zo snel mogelijk
terug te brengen naar zee.
Als stagiair dierzorg word je ingezet bij alle werkzaamheden die nodig zijn bij de
verzorging van de gestrande zieke bruinvissen of dolfijnen. Hieronder een opsomming van je
werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoonmaakwerkzaamheden (gebouw en materialen)
Alle voorkomende dagelijkse dierverzorgingstaken
Zorg dragen voor de dagelijkse dierzorgadministratie
Assisteren, dan wel zelfstandig geven van de voedingen
Bereiden en klaarzetten van voedingen
Begeleiden van zieke dieren in het water
Assisteren bij medische onderzoeken
Begeleiden en inwerken van (nieuwe) vrijwilligers

Stage mogelijkheden en voorwaarden bij SOS Dolfijn
Minimale leeftijd
: 17 jaar
Minimale lichaamslengte
: 1,60 meter
(i.v.m. minimale waterhoogte waarin gewerkt moet worden)
Minimale stageduur
: blokstages van minimaal 5 weken
(minimaal 5 aaneengesloten weken, 5 dagen per week)
Niveau:
HBO : alleen de dierverzorgingsstage
MBO : niveau 3: minimaal 3e leerjaar
MBO : niveau 4: minimaal 2e, 3e, of 4e leerjaar
Of
: een opleiding op gelijkwaardig niveau in de richting dierenzorg.
Helaas kan SOS Dolfijn geen stagemogelijkheden bieden voor:
Opleidingen op lager niveau dan boven genoemde opleidingen
Afstudeerstages op zowel MBO- of HBO-niveau.
Stage opdrachten:
Alleen opdrachten die betrekking hebben op of gericht zijn op de dierzorg.
Opdrachten die meestal niet kunnen worden uitgevoerd, zijn opdrachten die geen
link hebben met de zorg. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: management opdrachten,
opdrachten waarbij de stagiair een evenement moet organiseren, opdrachten van
financiële aard, e.d.
Wanneer je tijdens je stage een specifieke opdracht moet uitvoeren is het belangrijk
dit al in je sollicitatiebrief te vermelden. Voordat we de sollicitatieprocedure ingaan
kunnen we al met je bespreken of SOS Dolfijn jou voldoende mogelijkheid kan
bieden je opdracht bij ons uit te kunnen voeren. Daarbij is een duidelijke
omschrijving van de eisen en voorwaarden die aan een opdracht worden gesteld van
groot belang!

Overige voorwaarden om stage te kunnen komen lopen bij SOS Dolfijn:
• Voor mensen die klachten hebben waarbij het werken met de dieren, nabij en in het
water een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf, de andere teamleden of de dieren,
wordt van de aankomend stagiair geëist dat hij/zij dit meldt en bespreekt. Als er gevaar
vermoed wordt, moet er worden afgezien van de sollicitatie. Voorbeelden van
gezondheidsklachten die niet met het werk in het opvangcentrum verenigbaar zijn:
mensen met een verlaagde weerstand, epilepsie, evenwichtsklachten, rugklachten,
whiplash e.d.
• De stagiair moet fysiek in staat zijn de werkzaamheden te kunnen verrichtten;
schoonmaakwerkzaamheden kunnen verrichten, zelfstandig bassins in en uit kunnen
komen
• Bestand zijn tegen kou
• In staat zijn zelfstandig te werken.
Sollicitatieprocedure.
Nadat jij jouw sollicitatiebrief hebt opgestuurd wordt deze beoordeeld. Je ontvangt een
afwijzing of een uitnodiging voor een gesprek (meestal telefonisch).
N.a.v. het gesprek volgt een afwijzing of uitnodiging voor een meeloopdag.
N.a.v. de meeloopdag volgt een afwijzing of je wordt aangenomen als stagiair.
Tijdens een meeloopdag krijg jij zelf de kans om te beoordelen of je denkt dat de stageplek
goed bij je past en wij beoordelen jouw geschiktheid voor de stageplek.
Inhoud van je sollicitatiebrief:
• Zorg ervoor dat je de exacte stageperiode in de brief noemt.
• Wanneer je een stageopdracht moet verrichtten, zorg dan voor een duidelijke
omschrijving van je opdracht en voor een omschrijving van de eisen en voorwaarden
waaraan de opdracht moet voldoen.
• Beschrijf je motivatie om bij SOS Dolfijn stage te willen lopen.
• Voeg je Curriculum Vitae toe
Stuur jouw sollicitatiebrief per post of e-mail naar:
Stichting SOS Dolfijn
T.a.v. Lisanne Duursma
Van Ewijckskade 1
1761 JA Anna Paulowna
info@sosdolfijn.nl
Tot slot:
Wanneer je overweegt om stage te komen lopen in onze piekperiode (januari t/m april)
houdt er dan rekening mee dat het in deze periode zeer druk kan zijn waardoor de werkdruk
(zeer) hoog is. Er is tijdens deze periode een grote mate van zelfstandigheid van de
stagiaire nodig! Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig een dagplanning kunt maken,
dat je zelfstandig ervoor kunt zorgen dat de werkzaamheden die nodig zijn goed gepland en
uitgevoerd worden. Je moet een initiatiefrijk persoon zijn die het prettig vindt om in een
ongestructureerde omgeving te functioneren onder hoge druk.

Wanneer je van je zelf weet dat je iets meer begeleiding nodig hebt, en bijvoorbeeld wat tijd
nodig hebt om het werk je eigen te maken, dan is het verstandig ervoor te kiezen om niet in
die periode stage te komen lopen maar om te solliciteren voor een andere periode; buiten
de maanden januari t/m apr april is het rustiger en is er meer ruimte voor uitgebreidere
begeleiding.
Wees hierbij eerlijk tegenover jezelf en tegenover de stageaanbieder!

