De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) is met
meer dan 300 aangesloten rasverenigingen, kynologenclubs en bijzondere verenigingen, dé
kynologische koepelorganisatie van ons land. De Raad van Beheer staat voor gezonde en
sociale rashonden met een goed welzijn. Dit betekent dat gezondheid, welzijn en sociaal
gedrag van rashonden leidend zijn. Pas als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd
op andere aspecten van het fokken, aanschaffen en houden van rashonden. De Raad van
Beheer geeft stambomen af voor alle Nederlandse rashonden geregistreerd in het
Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Bij het landelijk bureau in Amsterdam werken zo’n
veertig mensen. Aangezien het aantal veterinaire vraagstukken toeneemt, zoeken wij voor
24-32 uur per week een tweede
DIERENARTS (M/V)
Functie-inhoud
•
Beantwoorden van in- en externe veterinaire vragen en opmerkingen via e-mail en
telefoon
•
Coördinatie portefeuille Gedrag
•
Managen Meldpunt erfelijke aandoeningen en opvolging
•
Beleidsondersteuning en advisering
•
Toevoegen van gezondheidsonderzoeken aan IT4Dogs
•
Relatiebeheer
Functie-eisen
•
Afgeronde studie Diergeneeskunde
•
Ervaring in gezelschapsdierenpraktijk
•
Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en
Engelse taal
•
Vaardigheid in het afstemmen van de verschillende belangen van betrokken partijen
•
Ervaring met het adviseren van bestuur en/of directie
•
Affiniteit met rashonden en fokkerij van rashonden
•
Communicatief vaardig, dienstverlenend en resultaatgericht
Gevraagde competenties
Initiatiefrijk, zelfstandig, analytisch, dienstverlenend, organisatie- en omgevingssensitief,
communicatief en stressbestendig. Je bent bovendien flexibel en accuraat. Je woont bij
voorkeur binnen een straal van 30 km van Amsterdam en je bent in het bezit van eigen
vervoer. Je bent bereid om zo nodig buiten kantooruren te werken.
Arbeidsvoorwaarden
Naast een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een dynamische organisatie,
bieden wij een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Interesse?

Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met dierenarts Laura Roest, telefoon
(020) 6644471. Kijk op www.houdenvanhonden.nl voor achtergrondinformatie. Wij
ontvangen je sollicitatiebrief en CV gericht aan de directie t.a.v. dhr.: Rony Doedijns graag
per e-mail voor 16 april a.s.: personeelszaken@raadvanbeheer.nl. De eerste gesprekken
worden gehouden in de week van 19 april a.s.

