Vrijwilligersvacature: opvanggezin voor Kat Zoekt Thuis

Onze organisatie
Kat Zoekt Thuis wil zoveel mogelijk achtergelaten katten een nieuwe thuis bezorgen. We werken
hiervoor met opvanggezinnen zodat de katten in een huiselijke sfeer op krachten kunnen komen
vooraleer ze naar hun nieuwe thuis vertrekken. We spitsen ons toe op regio Gent en Brugge en
kunnen in beide steden steeds nieuwe opvanggezinnen gebruiken om nog meer katten te
kunnen helpen.

Je functie
Onze opvanggezinnen zijn de spil van de hele werking. Zonder opvanggezinnen kunnen we
immers geen katten helpen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor en krijgt een buddy
toegewezen die al veel ervaring heeft en je kan helpen bij alle aspecten die te maken hebben
met het opvangen van een kat. We proberen te zorgen voor een positieve ervaring waarbij je
veel energie terug kan krijgen door een kat te helpen. Maar hou er wel rekening mee dat het
soms emotioneel ook zwaar kan zijn bij afscheid, en dat zieke dieren of dieren die van alles
meegemaakt hebben veel tijd en zorgen kunnen vragen.
We houden steeds rekening met de mogelijkheden en beperkingen van onze opvanggezinnen
en overleggen steeds met het opvanggezin voor een bepaalde kat in opvang komt.

Taken
·
·
·
·
·
·
·

verzorging van katten tot ze klaar zijn voor adoptie
met de katten naar de dierenarts gaan (voor vaccins, sterilisatie/castratie en chip)
een advertentie opmaken en foto’s sturen van zodra de kat kan geadopteerd worden
regelmatige rapportage doen aan je buddy
het google document met de gegevens over de kat strict bijhouden
doorgeven wanneer de kat geadopteerd is
de voor kat vooropgestelde adoptieprocedure volgen

·
·
·
·
·
·

je hebt een groot hart voor dieren
je kan zieke of verwaarloosde katten de nodige tijd en zorgen geven
je hebt (een aparte) ruimte in huis die kan gebruikt worden voor een opvangkat
je bent ordelijk en vindt hygiëne belangrijk
je bent goed met mensen en bent aangenaam in de omgang
je bent gestructureerd en kan overweg met email, google docs,...of je wil dit leren
je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer
je bent in het bezit van een eigen pc
je staat achter de missie van Kat Zoekt Thuis

Je profiel

.
.
.

Ons aanbod

·
·

de kans om iets te betekenen voor katten in nood
deel uit maken van een groep enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers in een groeiende
organisatie

Solliciteren?
Heb je nog vragen? Vul dan dit formulier in. We contacteren je zo snel mogelijk.

