(BBL) Proefdierverzorger (36 uur)
Jouw functie binnen onze afdeling
Als proefdierverzorger binnen één van de units van de Proefdierfaciliteit van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ben
je de schakel tussen de proefdieren en de wetenschappelijk onderzoekers. Samen met je collega’s zorg je voor een
veilige en schone werkomgeving en bewaak je het welzijn van de proefdieren (muizen). Je zorgt ervoor dat de
onderzoekers gefaciliteerd worden in het doen van hun experimenten binnen de kaders van de geldende wetgeving.

Onlangs is ons geheel nieuwe en state-of-the-art proefdierhuis geopend voor excellente research, met aandacht voor
het welzijn van de proefdieren, onder hygiënische en veilige omstandigheden, en binnen de kaders van de geldende
wetgeving. Dit betekent een geheel nieuwe manier van werken voor zowel de proefdierverzorgers als de
onderzoekers.

Op de afdeling werken 45 medewerkers, verdeeld over de units: SPF-fok, experimenten, mouse cancer clinic &
imaging, service en administratie.

De kern van jouw functie bestaat uit:
•

Verzorgen en huisvesten van de proefdieren;

•

Reinigen en desinfecteren van dierverblijven en materialen;

•

Aanhouden van stamlijn- en productiefok (fokafdeling);

•

Administratieve werkzaamheden in het kader van welzijns- en proefdierregistratie;

•

Informeren van de onderzoekers over werkwijzen en procedures;

•

Assisteren bij de uitvoering van biotechnische ingrepen.

Jouw profiel:
Een resultaatgerichte proefdierverzorger met hart voor de dieren en gevoel voor kwaliteit.
Spreekt deze uitdaging je aan en herken je jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we jou graag uit voor
een kennismaking!
•

Je bent in bezit van een diploma proefdierverzorging (art 12F2 WOD);

•

Voor het BBL traject: minimaal een opleiding niveau 2 dierverzorging, bij voorkeur niveau 3;

•

Je bent flexibel en hebt dienstverlenende instelling;

•

Je kunt makkelijk schakelen tussen de dienstverlenende rol, de bewakende rol en de adviesrol richting
onderzoekers;

•

Je bent een teamplayer;

•

Je bent bereid ook in het weekend te werken.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan ook jouw ontwikkeling en
groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die jouw ontwikkeling en die van onze afdeling
ondersteunen. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen.

Voor de proefdierverzorger betreft het een aanstelling voor onbepaalde tijd. Voor het BBL traject betreft het een
leer- / arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding, waarbij je zal worden opgeleid tot proefdierverzorger,
Artikel 13F2 functionaris. De duur van de opleiding is 1 á 2 jaar, afhankelijk van de vooropleiding. Hierbij werkt je 4
dagen in de week en ga je 1 dag in de week naar school. De studiekosten worden door het AVL vergoed.

Jouw salaris zal, afhankelijk van ervaring, tussen € 1.669,- en € 2.484,- bruto per maand bedragen op basis van een
36-urige werkweek. Dit is conform FWG 30. Daarnaast maakt een vaste eindejaarsuitkering onderdeel uit van de
secundaire voorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de afdeling Proefdieren, via telefoonnummer
020-510 6882. Een aanstellingskeuring proefdierallergie maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

