INSTRUCTEUR
puppypleeggezinnen
Blindengeleidehondenschool Genk (BGHSG) leidt sinds 1983 geleidehonden op
voor mensen met een visuele handicap. Onze honden vormen een grote hulp
voor blinden en slechtzienden. Ze leiden cliënten veilig en snel door het
verkeer, ze bieden cliënten de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen
en ze zijn vaak een aanleiding tot sociale contacten.

FUNCTIE:
Onze puppypleeggezinnen zijn allemaal vrijwilligers en de essentiële schakel in
het opleidingsproces tot geleidehond. Het is hun taak om onze pups te
socialiseren. Daarnaast staan ze ook in voor de opvoeding en het aanleren van
de basisoefeningen. Dat doen ze niet alleen, maar met de hulp van de
‘puppypleeggezinnen instructeur’. Deze weet als geen ander het pleeggezin op
een vakkundige manier te begeleiden en advies te geven over de verzorging,
opvoeding, training en socialisatie van de pup.
Je hebt een uiteenlopend takenpakket dat bestaat uit:






het selecteren van geschikte pleeggezinnen,
het begeleiden van pleeggezinnen bij de opvoeding, training en socialisatie van
toekomstige geleidehonden volgens onze welzijnsgerichte trainingsfilosofie,
het beoordelen en rapporteren van het gedrag, de vorderingen en de
gezondheid van de pups in opleiding,
assistentie verlenen bij medische keuringen/controles,
onze geleidehondeninstructeur assisteren bij de verzorging van de jonge
honden op school.

JOUW PROFIEL:











Je hebt ruime ervaring in het omgaan met en het trainen van pups en jonge
honden.
Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs, aangevuld met een
diploma kynologisch instructeur. Een diploma kynologisch gedragstherapeut is
een meerwaarde.
Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht.
Je bent vlot, gedreven en communicatief.
Je kan kennis goed overdragen en hebt overtuigingskracht.
Je bent organisatorisch en administratief sterk.
Je bent bereid om cursussen/opleidingen te volgen om je kennis en
vaardigheden verder te ontwikkelen.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en bent
computervaardig, kennis van de Engelse taal is een pluspunt.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en woont op redelijke afstand van Genk.

WIJ BIEDEN:
Een boeiende en een gevarieerde job,
een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een gedreven en
gepassioneerd team.
Een contract van minimum 28,5u per week. (Uitbreiding bespreekbaar!)
Je werkt meestal vanuit Genk, maar je reist ook vaak met de auto door
Vlaanderen en Nederland.

SOLLICITEREN:
Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur je
motivatie en cv dan naar BGHSG voor 31 januari 2022, onder vermelding van
‘vacature instructeur puppypleeggezinnen’ via info@bghsg.be. Voor meer
informatie over de functie kan je tijdens de kantooruren contact opnemen met
Raf Truyers via telefoonnummer +32 499 77 71 80. De sollicitatieprocedure
bestaat uit verschillende fases (gesprek en praktijk).

