De Hondenacademie
Claudia van der Ham
Post: Dorpsstraat 34 5296 LV Esch 0411-601018
Trainingslocatie: Gemondesestraat 10 5298 NZ Liempde
info@hondenacademie.nl en www.hondenacademie.nl

Vacatures Instructeur / Aspirant Instructeur
De Hondenacademie (Noord Brabant) bestaat uit twee hondenscholen die nauw met elkaar
samenwerken. We coachen hondenbezitters om goed met hun hond om te gaan. We geven vooral
indoor les in een minder prikkelrijke omgeving voor een beter resultaat. In Boxtel en Waalwijk hebben
we een eigen trainingshal met kantine erbij, waar we de meeste lessen geven. Ook geven we
praktijklessen op het station, bij een winkelcentrum en in een wandelpark op een persoonlijke manier
en klantgericht. De professionele centrale website, de huisstijl, de lestijdschriften met alle oefeningen
op papier, de YouTube filmpjes met oefeningen en de gedegen interne begeleiding tot
instructeur/coach voor gehoorzaamheid op hoger niveau zijn onze sterke punten. Omdat we groeiende
zijn, zoeken we voor beide locaties instructeurs voor het geven van gehoorzaamheidscursussen m.b.v.
clickertraining, daarom zijn we op zoek naar:
Instructeurs en aspirant instructeurs locaties Boxtel en Waalwijk (m/v)
We zijn op zoek naar (aankomend) instructeurs voor ieder van onze leslocaties in Boxtel en Waalwijk
voor de gehoorzaamheidscursussen, ben jij:



Gecertificeerd instructeur of volg je een opleiding daarvoor, mocht je ervaring hebben met
clickertraining dan is dat een pré. Opleidingen die wij ondersteunen zijn:

o
o
o
o
o
o



DogVision minstens Module 1, 2 en 3, of
Annorlunda, of
O & O Kyn. Instructeur, of
Martin Gaus academie, of
Tinley Academie, of
HACR

Flexibel, je houdt van een gedegen voorbereiding
Heb jij het in je om cursisten op een klantgerichte manier te benaderen, en vind je het leuk
om mensen te helpen





Ben je assertief en besluitvaardig, iemand die graag samenwerkt, ook buiten de lessen om
Heb je HBO werk- en denkniveau en kun je gedrag goed observeren
Ben je lid van SPPD of in staat om later lid te worden van SPPD (keurmerkorganisatie Platform
van diergedragsdeskundigen)



Ben je in bezit van eigen vervoer (auto)

Wij bieden je:


Een professionele werkomgeving waarbij we graag ons best doen om een goede service te
bieden aan onze cursisten en jou daarbij goed te ondersteunen



Een gedegen inwerkperiode waarbij we je graag alle ins en outs van ons lesgeven leren



Je gebruikt allerlei materialen en creatieve oefeningen en de comfortabele binnenlocatie geeft
jou de mogelijkheid om het stukje opvoeding in je lessen goed over te brengen: veel plezier
en voldoening in je werk



Jij hebt veel ruimte om je lesuren te bepalen in overleg met ons, voor groeps- en privélessen



Een goede vergoeding



Gratis met je hond onze cursussen en workshops volgen



Alle ruimte om jouw eventuele specialismen om te zetten in een cursus of workshop bij ons
waarbij we het professioneel op de kaart zetten



Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in een specialisme waarin je les kunt gaan geven



Ook kun jij je verder ontwikkelen bij ons zodat jij je eigen hondenschool kunt starten onder de
naam van De Hondenacademie
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Nieuwsgierig geworden? We maken graag kennis met je, fijn als je ons je CV wilt sturen met je
toelichting, mail naar:

De Hondenacademie Boxtel, Claudia van der Ham: boxtel@hondenacademie.nl
Voor vragen: 0411-601018

De Hondenacademie Waalwijk, Desiree Lievens: waalwijk@hondenacademie.nl
Voor vragen: 013-4681917
Neem ook een kijkje op onze site: hondenacademie.nl
Leuk om kennis met je te maken
Claudia van der Ham De Hondenacademie Boxtel &
Desiree Lievens De Hondenacademie Waalwijk/Tilburg
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