
DogTalk:

Wij zijn een snelgroeiend bedrijf in de kynologie. Eigenaren uit de regio en ver daarbuiten komen naar ons toe

voor ondersteuning bij de opvoeding, training en de gedragsbegeleiding van hun hond. We werken met een klein

maar enthousiast team. 

In al onze diensten streven wij naar de perfecte dienstverlening waarbij aandacht, vertrouwen en samenwerking

centraal staan. We gaan elke keer weer opnieuw voor de “wow-ervaring”. Persoonlijke aandacht en

maatwerktraining vinden wij erg belangrijk. Neem voordat je reageert zeker even een kijkje op onze website

www.dogtalk.nl. 

Wat houdt het werk in?

Je geeft na een inwerkperiode zelfstandig les aan de pups en/of (jonge) honden. In eerste instantie zijn dit

groepslessen maar er is ook de mogelijkheid om privélessen te geven. Op dit moment zoeken we een instructeur

voor de zaterdagochtend. Extra beschikbaarheid door de weeks overdag of op de avonden is een pré.

Wat bieden wij jou?

- Begeleiding door geaccrediteerde en gecertificeerde instructeurs.

- Een gezellig werkplek met veel ruimte voor eigen inbreng.

- (Door)groeimogelijkheden.

- Bijscholingsmogelijkheden.

- Vergoeding per lesuur.

Deze functie vereist van jou:

- Ervaring en/of opleiding in de kynologie.

- In staat zelfstandig les te geven.

- Flexibel les kunnen geven, zodat alle honden en eigenaren 

   de training krijgen die op dat moment voor hun noodzakelijk is.

- Woonachtig in de regio Amstelveen/Amsterdam/Aalsmeer.

- Accreditatie bij de SPPD of RVB is wenselijk.

Zijn dit jouw kwaliteiten?

- Leergierig

- Enthousiast

- Flexibel

- Zorgvuldig

- Klantvriendelijk

- Harde werker met humor

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 14 januari naar: info@dogtalk.nl  onder vermelding van de

vacature titel. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via de mail. 

Ben je nog in opleiding tot kynologisch instructeur of kan je nog niet aan alle eisen voldoen, maar denk je dit is

“mijn droombaan”, schroom dan ook niet om te reageren.

Contactpersoon: Sandra Mur-Bekaert - info@dogtalk.nl - www.dogtalk.nl - 06-21899886

Vacature
Kynologisch instructeur


