
 

Vacature:  

Manager Dierverzorging (1.0 FTe) 

 

Organisatie 

World of Birds is een stichting die uitheemse vogels opvangt en wil uitblinken in 

soortbehoud, educatie, informatie en research op het gebied van exotische vogels. Wij 

hebben de verantwoordelijkheid voor ongeveer 2000 vogels die we met een gevarieerde 

groep van bijna 50 mensen dagelijks verzorgen. De organisatiecultuur is sociaal en hard- 

werkend met een enorme passie voor vogels en liefde voor dieren. Samen-werken is ons 

motto en we willen graag dat iedereen zich thuis voelt. 

Wie zoeken wij:  

Wij hebben op korte termijn plaats voor een manager dierverzorging. Deze uitdagende en 

leidinggevende functie is voor iedereen met passie voor vogels een droombaan.  

Je bent verantwoordelijk voor alles rondom de vogels. Van het optimaliseren van de 

dagelijkse verzorging tot het bijhouden van de vogeladministratie. Ervaring met Zims is zeer 

wenselijk. Je vindt het een uitdaging om een groep diverse mensen aan te sturen en weet 

voor iedereen de juiste toon te vinden.  

Welke talenten heb jij: 

De belangrijkste competenties:  

Leidinggeven, verantwoordelijkheid, samenwerken, plannen en organiseren. 

Je kunt denken in processen en kunt dit omzetten naar procedures. Je kunt coachend 

mensen activeren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Je geeft en schept 

vertrouwen, bent daadkrachtig en sociaal betrokken. Je houdt het overzicht over het geheel 

en ziet kansen. Je bent een echte teambuilder en hebt ervaring met werken met vrijwilligers. 

Je ziet het belang van een goede administratie en houdt dit zorgvuldig bij. 

Wat vragen wij:  

Qua opleiding vragen we minimaal een MBO 4 diploma en een HBO werk- en denkniveau 

mag blijken door ervaring. Uiteraard zullen je persoonlijkheid, ervaring en leidinggevende 

kwaliteiten de doorslag geven. Kennis van vogels is een pré.  

Salaris wordt in overleg bepaald op basis van ervaring. 

Om te solliciteren kun je, voor 28 februari 2023, een sollicitatiebrief met curriculum vitae en 

referenties sturen naar vacature@worldofbirds.nl  
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