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Het Hondenmeisje Den Haag
zoekt een collega!

Wil jij werken als groepsbegeleider van een hondenuitlaatservice of
ken jij de geschikte persoon voor deze baan? Lees dan gauw verder

of stuur de vacature door! 
 

De uitlaatservice
De uitlaatservice bestaat inmiddels 8 jaar. Het Hondenmeisje is een uitlaatdienst dat haar

werk met veel aandacht, betrokkenheid en zorgzaamheid verricht. Tijdens de
groepswandeling gaan er tussen de 5 en de 8 honden mee. De groepssamenstelling is
vrijwel altijd identiek, wat zorgt voor veel stabiliteit en intimiteit in de groep. Bijna alle
honden wonen bij elkaar in dezelfde buurt zodat lange ritten worden vermeden. Veiligheid
is een kernpunt, goede training is daarom een must. Zo leren de honden onder andere een
'hier' commando aan, ze leren een wacht, en een noodfluit. Impuls-controle training is een
belangrijk aspect zodat wij als groep altijd gezamenlijk in veiligheid en rust aangelijnd
kunnen wandelen vanaf de bus naar het losloopgebied. Er wordt veel aandacht besteed
aan de samenstelling van de groepen, zodat alle honden zich veilig voelen bij elkaar en de
wandeling harmonieus verloopt. bekijk de website voor meer info:
www.hethondenmeisje.nl

https://us3.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=44b0b80b00b42378cd768358a&id=f004245509
http://www.hethondenmeisje.nl/


 

Hoe ziet jouw werkdag er uit?

Jouw werkdag begint rond 10 uur in de ochtend. Je start met het ophalen van de honden.
Wanneer de groep compleet is rijd je naar een wandelgebied waar je een lange wandeling
met de honden maakt. Daar kunnen ze snuffelen, rennen en spelen. Jij bent er als
begeleider om toezicht te houden en de interacties met andere mensen en honden in het
wandelgebied te begeleiden. Je leert de honden nieuw gedrag aan en onderhoud de
training. Na de wandeling breng je de honden weer thuis en start je met een volgende
groep. Tussen 16.30 uur en 17.00 uur zit jouw werkdag er weer op. 
 



 

Functie eisen:
je bent in het bezit van een rijbewijs B

Je woont in de regio  van Den Haag

Je hebt niet alleen ervaring met eigen hond(en) maar ook met andere verschillende

soorten honden

Je hebt voldoende trainingsvaardigheden en kennis van leerprincipes

je hebt rassenkennis

je kunt honden ‘lezen’, je hebt kennis over de lichaamstaal van honden

De voorkeur gaat uit naar een begeleider met enige vooropleiding (Dogvision, Martin

Gaus, O&O, Tinley, Annorlunda, Odisee etc). Ook mensen met een achtergrond in

de humane hulpverlening (pedagogiek, psychologie) zijn welkom om te solliciteren.

Deeltijd functie

Je zult een periode worden ingewerkt waarna je in het werk zult ’groeien’. Als het goed
gaat zul steeds meer groepen kunnen gaan begeleiden. Wanneer je eenmaal bent
ingewerkt neemt het werk als begeleider zo’n 20 a 28 uur per week in beslag. Je hebt dus
nog ruimte voor andere dingen.

De voordelen van een samenwerking
 

De meeste uitlaatservices werken alleen. Toch heeft het veel voordelen om samen te



kunnen werken. Je kunt van elkaar leren en elkaar helpen waar nodig. Tijdens ziekte kun
je voor elkaar invallen en je kunt vaker een dagje vrij nemen. Toch werk je voornamelijk
zelfstandig en is er veel ruimte voor eigen input. Zo is er binnen het bedrijf ruimte voor het
opzetten van andere nevendiensten als jouw hart hier ligt en dit binnen de visie van het
bedrijf past.

Als jij jezelf hier in herkent, ben jij
misschien wel de juiste persoon voor
deze job!

Je bent zorgzaam, eerlijk, geduldig, betrouwbaar en je hebt een groot

verantwoordelijkheidsgevoel

Je wilt graag meer verdiepende kennis en inzicht in lichaamstaal van honden,

sociale interacties en groepsdynamica

Jij wilt meer trainingservaring op doen met verschillende soorten honden

Je wilt leren hoe jij als begeleider van een groep honden een positieve invloed op de

dynamiek kunt uitoefenen

Jij ziet jezelf voor een langere periode dit werk doen

Uiteraard betreft het een betaalde functie, maar je doet het vooral omdat je erg blij

wordt van het werk



Je kunt goed zelfstandig werken en geniet van het werken in de buitenlucht, ook

door regen en wind

 
Solliciteren?

Stuur jouw CV en sollicitatiebrief naar
solliciteren@hethondenmeisje.nl
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