
Verbinding met dier, natuur en  mens 
 

Stichting Texels Museum zoekt een vlotte: 

Medewerker Dierverzorging 
Ecomare 

(minimaal 16, maximaal 32 uur per week) 
  

 

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer vormen samen Stichting Texels Museum. Vier musea, 
elk met een eigen thema en identiteit, maar met een gezamenlijke missie: ‘Wij verbinden mensen met natuur en cultuur 
om samen een mooiere wereld te maken’. De kernwaarden van de stichting zijn: verbindend, deskundig, betrouwbaar en 
inspirerend. Bij STM werken ongeveer 75 vaste medewerkers, ruim 100 vrijwilligers en jaarlijks tot 25 seizoenskrachten. 
Als dierverzorger bij Ecomare breng je mensen dichtbij de natuur van kust en zee en nodig je uit bij te dragen aan de 
bescherming ervan. In het team Dierverzorging is ruimte voor een of meer nieuwe medewerkers.  
 
Dit doe je als dierverzorger bij Ecomare 
Behalve de zeehond, waar Ecomare bekend om staat, hebben we de zorg voor allerlei andere (zee)dieren. Naast 
zeehondenopvang omvat de afdeling Dierverzorging een vogelopvang, een zeeaquarium en een vaste groep met zeehonden en 
zeevogels. Het werk loopt uiteen van het schoonmaken van verblijven tot het afhandelen van meldingen van dieren die mogelijk 
in nood zijn en het geven van voerpresentaties aan de bezoekers. Als onze nieuwe collega maak je deel uit van het 
zelfsturende team waarin alle verantwoordelijkheden worden gedeeld en iedereen op zijn kwaliteiten wordt ingezet.  

 
 

De werkzaamheden 
► Dagelijkse zorg voor het welzijn van alle levende 

have bij Ecomare.   

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

► Afhandelen van meldingen; beslissen of actie nodig 
is en melders te woord staan.  

► Reinigen van dierverblijven en bassins. 

 
 
We bieden 
► Een unieke en inspirerende werkomgeving. 

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

► Een salaris conform schaal 4 of 5 van de Museum 
cao, afhankelijk van kennis en ervaring. 

► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

► Een jaarcontract met de mogelijkheid tot 
verlenging.  

Dit ben jij 
► Een aanpakker met een goede fysieke conditie. 

► Zelfstandig en gestructureerd in het werk.  

► Flexibel inzetbaar, variabele week- en 
weekenddagen en in de zomer avonddiensten. 

 
 
Je hebt bij voorkeur 

► Een relevante opleiding (MBO niveau 4) of 
ruime ervaring in de dierzorg. 

► Rijbewijs B of het voornemen dit snel te 
halen. 

► Voldoende kennis van Engels en Duits om 
bezoekers te woord te staan 

► Teamspirit en geen moeite met het geven en 
ontvangen van feedback.  

► Woonruimte op Texel of zicht hierop. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Informatie en sollicitatie 

Meer informatie kun je vinden op onze websites: ecomare.nl, vuurtorentexel.nl, kaapskil.nl, oudheidkamertexel.nl en 
texelsmuseum.nl. 

Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Saskia Visser, medewerker Dierverzorging (0222-317741).  

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je richten aan: Stichting Texels Museum, t.a.v. Saskia Visser, team 
Dierverzorging,  Ruijslaan 92, 1796 AA, of per e-mail via saskiavisser@ecomare.nl o.v.v. vacature medewerker 
dierverzorging. Je kunt solliciteren t/m 20 augustus 2022.  

Stichting Texels Museum onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Wij streven naar een divers medewerkersbestand 
en een inclusieve werkomgeving waar ruimte is voor verschillen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar 
iemand die de diversiteit binnen het team versterkt. 
 

 

 
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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