
 
 
Ecomare is het centrum voor wadden en Noordzee op Texel, met meer dan 260.000 
bezoekers per jaar. Wie aan Ecomare denkt, denkt aan zeehondenopvang. Behalve deze 
voor het waddengebied zo kenmerkende diersoort vangen we ook vogels op. In het 
museum laten we zien welke vissen in de Noordzee zwemmen en op het buitenterrein 
zijn er grijze en gewone zeehonden, ringelrobben, bruinvissen en jan van genten van 
dichtbij te bewonderen. 
Een klein team van gespecialiseerde dierverzorgers staat garant voor de goede zorg voor 
de dieren en voor het geven van informatie aan de bezoekers. 
 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 
 

medewerker dierverzorging  
(in eerste instantie een jaarcontract van 20 uur per week, flexibele uren) 

 
Taken: 

• Dagelijkse zorg voor het welzijn van de dieren waaronder het bereiden van het 
  voedsel en het voeren van de zeehonden, bruinvissen, vogels, vissen en andere dieren. 

• Voorlichting geven aan het publiek en het houden van de dagelijkse  voerpresentaties. 

• Ophalen van zeehonden of bruinvissen indien er meldingen binnenkomen bij Ecomare.  

• Reinigen van dierverblijven en bassins. 
 
Functie-eisen: 

• Opleiding dierverzorging of zeer ruime ervaring in de dierzorg. 

• In bezit van rijbewijs B. 

• Een aanpakker, met een uitstekende fysieke conditie. 

• Teamgeest, flexibel en communicatief ingesteld. 

• Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken. 

• Een goede gastheer/gastvrouw. 

• Flexibel inzetbaar, variabele week- en weekenddagen en in de zomer avonddiensten. 
 (afhankelijk van het seizoen meer of minder uren). 

• Affiniteit met techniek in verband met het waterbehandelingssysteem. 

• Beheerst in voldoende mate de Duitse en Engelse taal. 

• Woonachtig op Texel. 
 
Wij bieden: 

• Een enthousiast team en een prettige en dynamische werkomgeving. 

• Salaris in overeenstemming met schaal 4 of 5 van de Museum cao. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 



 
Meer informatie vind je op www.ecomare.nl.  
Telefonische informatie: Mariëtte Smit, hoofd dierverzorging  06-30222916 
Schriftelijke reacties o.v.v. ‘sollicitatie dierverzorging’ uiterlijk 17 februari bij voorkeur 
per e-mail naar mariettesmit@ecomare.nl, of per post naar Ecomare, t.a.v. M. Smit, 
Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog.  

http://www.ecomare.nl/
mailto:mariettesmit@ecomare.nl

