
Duik jij in deze veelzijdige functie?  
Stichting Texels Museum zoekt voor Ecomare een: 

Teamleider Dierverzorging 
met passie voor zeedieren en zeevogels (24 uur per week) 

 

Als onze nieuwe collega ben je de schakel tussen het team Dierverzorging en de Museummanager van Ecomare. Het team bestaat uit 
deskundige dierverzorgers die zich dagelijks inzetten voor de levende have op Ecomare. Samen met hen draag je de zorg voor de vaste 
groep zeehonden, twee bruinvissen, de opvangzeehonden, de dieren in de vogelopvang en de vissen en zeedieren in het zeeaquarium. 
Ook verzorgt het team de voerpresentaties aan het publiek. Als Teamleider stuur je het team aan, maak je de werkroosters op de 
afdeling en bewaak je de protocollen en werkafspraken. Een aanvullende taak is het beheren van de diverse administraties en het tijdig 
aanleveren van de benodigde vergunningsgegevens. Op inhoudelijk gebied adviseer je de Museummanager Ecomare over keuzes 
rondom het dierenbeleid.  

  
 

Taken en verantwoordelijkheden 

►  Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van de 
levende have (zeehonden, vogels, vissen) van Ecomare 

► Je organiseert het werk op de afdeling dierverzorging 
en richt dit praktisch in.  

► Je stuurt het team Dierverzorging aan, enthousiasmeert 
de teamleden en zet ieders kwaliteiten optimaal in.  

► Je levert informatie aan voor jaarplannen, jaarverslagen 
en managementrapportages.  

► Je onderhoudt relevante contacten (ook internationaal) 

► Je adviseert de museummanager ten aanzien van het 
beleid van zeehonden- en vogelopvang. 

► Waar nodig spring je bij op de werkvloer; soms ook 
buiten kantoortijden.  

. 
We bieden 
► Dynamische en inspirerende werkomgeving in het prachtige 

Ecomare. De zorg voor de (opvang)dieren is geen dag 
hetzelfde.  

► Je kunt rekenen op ondersteuning van kundige collega’s. 

► Een salaris conform schaal 7 of 8 van de Museum cao, 
afhankelijk van ervaring. 

► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

► Een jaarcontract dat bij goed functioneren kan worden 
omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

Als je jezelf moet omschrijven dan ben je 

► Praktisch ingesteld. 
► Goed in organiseren. 
► Oplossingsgericht. 
► Een goede luisteraar. 
► Een teamspeler.  

 
Je hebt 

► Ervaring met het aansturen, motiveren en 
verbinden van een groep mensen.  

► Een relevante opleiding en bij voorkeur werkervaring met 
zeezoogdieren, vogels en vissen. 

 
Informatie en sollicitatie 
Meer informatie over Ecomare en Stichting Texels Museum 
kun je vinden op onze website: ecomare.nl. 

Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Floortje Zijm, 
personeelszaken of Anneke Schrama, museummanager 
Ecomare. Via 0222-317741. 

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je richten aan: 
Stichting Texels Museum, t.a.v. Anneke Schrama, 
Museummanager Ecomare, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, of 
per e-mail via directiesecretariaat@texelsmuseum.nl o.v.v. 
Vacature Teamleider Dierverzorging. Je kunt solliciteren t/m 
zondag 12 juli 2020.  

 
 

 
Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers. Museum Kaap Skil verhaalt over zeegeschiedenis.          
In het museum wordt de rol van Texel zichtbaar in de Nederlandse en internationale maritieme geschiedenis. De betekenisvolle, historische       
ligging en topcollectie maken het museum het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. De Oudheidkamer is een klein museum in het 
centrum van Den Burg. Het is één van de oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars én met een bijzon-        
dere kruidentuin. Ecomare is een nationaal en internationaal erkend instituut op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste 
bezoekerscentrum van de wadden. Op Vuurtoren Texel in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de Noordzee en 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee. 
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