KATTEINSPEKTØR TIL FYN
Har du lyst til at blive en del af en enestående
branche, hvor du hver dag tager del i et samarbejde på et højt fagligt niveau i én af Danmarks
ældste dyreværnsorganisationer? Kunne du tænke
dig, at forbedre vilkårene for landets mange tamme og vilde katte? Så læs mere her:
OM STILLINGEN
Dit primære arbejde vil bestå af at indfange vildtlevende og herreløse katte på Fyn og Langeland. Du vil
stå for al kommunikation og vejledning af borgere og
foderværter. Herudover vil du indgå i et tæt samarbejde med vores team på i alt 11 inspektører samt
øvrige medarbejdere på internater og dyreklinik.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen
med varierende arbejdstider.
VI FORESTILLER OS AT DU:
• Har en uddannelse som veterinærsygeplejerske,
dyrepasser eller anden relevant baggrund
• Har stor interesse for dyreværn (affektion for katte er
et must i denne stilling)
• Har et serviceminded og positivt mindset kombineret med en udadvendt personlighed. Du holder af at
møde mennesker og dyr i dit daglige arbejde.
• Besidder gode samarbejds- og kommunikative evner

• Er bosiddende på Fyn eller Langeland
VI TILBYDER
En fleksibel hverdag med en høj grad af frihed til selv
at tilrettelægge din arbejdsdag og dit skema. Egen
bil, udstyr og telefon vil være til rådighed i arbejdstiden. Du vil indgå i et skønt team på 11 inspektører
masser af hvor humor og et tæt sammenhold præger
hverdagen. Vi vil sørge for, at du bliver undervist og
uddannet af vores inspektører, dyrlæger og internatspersonale. Sammen vil vi klæde dig godt på til de
arbejdsopgaver, som du vil møde i stillingen. Du vil
komme til at indgå i et sjovt og passioneret team af
kolleger med stor fællesskabsfølelse, som passer godt
på hinanden.
OM KATTENS VÆRN
Kattens Værn er en privat og uafhængig dyreværnsforening, der siden 1933 har arbejdet for at forbedre
forholdene for kattene i Danmark. Kattens Værn er på
en spændende vækstrejse med internater placeret i
henholdsvis Brøndby, Slagelse, Aalborg og Billund.
Vi arbejder bl.a. for at hjælpe de vilde katte gennem
genudsætning, og for at alle katte mærkes med øremærke og/eller chip. Hertil er det en stor mærkesag at
landets katte i vid udstrækning neutraliseres.

KAN DU SE DIG SELV I ROLLEN?
Send ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til direktør Lone Nielsen: lon@kattens-vaern.dk
Stillingen ønskes besat senest den 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. Samtaler afholdes løbende.
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