Vacatures
Tinley Gedragstherapie voor Dieren is een professionele organisatie met ruim 22 jaar
ervaring in het oplossen van probleemgedrag bij verschillende dieren. Wij zijn trots op ons
team van meer dan 30 gediplomeerde gedragstherapeuten met ieder hun eigen achtergrond
en talenten; van ervaren trainers en medisch onderlegde collega’s tot
gedragswetenschappers. Op dit moment zijn wij op zoek naar deskundige collega’s om zowel
ons team van hondengedragstherapeuten als die van kattengedragstherapeuten in
Nederland uit te breiden.
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Informatie over vacature Tinley-gedragstherapeut
Functieomschrijving
 Je bent binnen jouw regio verantwoordelijk voor het helpen van eigenaren met
probleemgedrag van hun hond/kat, het op de kaart zetten van Tinley
Gedragstherapie voor Dieren, en voor het onderhouden van contacten met
dierenartsen en andere partijen.
 Als professioneel gedragstherapeut maak je een zorgvuldige analyse van het
probleemgedrag. Op basis hiervan stel je een diagnose en stem je het therapieadvies
af op de oorzaken van het probleemgedrag en de mogelijkheden van de klant. Je
kunt eigenaren nadien begeleiden d.m.v. training of indien nodig adequaat
doorverwijzen.
 Je bent in staat om door middel van lezingen toekomstige klanten en
dierenartspraktijken te voorzien van voorlichting omtrent honden- of kattengedrag.
Functie-eisen
 In bezit van diploma voor gedragstherapeut voor honden/katten op Hbo-niveau of
hoger. Bijna afgestudeerde therapeuten aan een diergedragstherapie opleiding
mogen tevens reageren.
 Beschikbaarheid om op termijn minimaal 175 gedragstherapie klant-contacturen op
jaarbasis te kunnen gaan behalen; dit is exclusief marketing en administratieve
werkzaamheden
 Jaarlijks bereid zijn tot het volgen van nascholingen op niveau om kennis up to date
te houden
 Mensgericht: begrip en interesse voor de klant
 Flexibele werkhouding in contact met collega’s
 Willen netwerken bij o.a. dierenartspraktijken
 Zelfstandig functionerend als ondernemer in eigen regio; resultaatgericht en
dienstverlenend
 Wonend in de regio waar de gedragstherapiepraktijk gevoerd gaat worden
Wat biedt Tinley Gedragstherapie voor Dieren?
 Structuur en professionaliteit van een franchiseorganisatie (je bent dus niet in
loondienst)
 Beleid en toekomstvisie van de organisatie
 Een deskundig team om mee samen te werken en kennis te delen
 Vergoeding van gedragstherapie door verschillende dierverzekeraars
 Interne bijscholingen
 Gebruik van verschillende communicatie-uitingen zoals folders en posters
Reageren?
Stuur je motivatie en CV, inclusief foto van jezelf, per e-mail naar: info@tinley.nl, gericht aan
mw. Eline Teygeler. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over de verdere procedure.

