
 

Vacature Stichting het Terphuis   
Operationeel teamleider dierverzorging.   
32 - 40 uur per week  
  

Wie zijn wij?   
Vanuit een prachtig gerestaureerde, monumentale boerderij in Poortugaal investeert Stichting 
Het Terphuis in de gezonde zelfstandigheid van (jonge) mensen. Daarbij staan rust, herstel en 
groei centraal. We zijn een community van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en andere 
betrokkenen die samenleven en/of samen werken. Op ons terrein bevinden zich (tijdelijke) 
woningen, een bed & breakfast, gemeenschappelijke ruimtes en een ruim stuk land.   
Onze kernwaarden zijn dienstbaarheid, gastvrijheid, betrokkenheid, waardigheid, 
duurzaamheid en plezier. Het Terphuis heeft een christelijke basis, maar iedere deelnemer en 
gast is welkom en vrij om eigen keuzes te maken. Stichting Het Terphuis is een charitatieve 
stichting onder leiding van een bestuur en publiceert jaarlijks een verslag van haar 
activiteiten. Check onze website voor meer informatie: https://hetterphuis.nl/   
  
Wie zoeken wij?   
Wij zoeken iemand met een christelijke levensovertuiging die zowel hart heeft voor jonge 
mensen als kundig is in het werken met dieren op een boerderij. De operationeel teamleider 
dierverzorging is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren (hoofdzakelijk paarden) en 
de werkzaamheden die betrekking hebben op onderhoud van het land. Je rapporteert 
wekelijks aan jouw leidinggevende (operationeel directeur) en samen maken jullie de week-, 
kwartaal- en jaarplanning. Je stuurt een team van stagiaires en deelnemers aan en draagt bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling van de stagiaires en deelnemers en teamontwikkeling van 
jouw team.   
Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en verbetering. Je vertaalt de visie en het beleid van 
de stichting naar de dagelijkse praktijk om de zorg rondom land en dier zo goed mogelijk te 
realiseren.   
  
Waaruit bestaan de werkzaamheden?  
• Meewerken in de dierenverzorging met stagiaires en deelnemers  
• Aansturen en coördineren van de werkzaamheden van de dierenverzorging  
• Begeleiden van deelnemers en stagiaires   
• Aanspreekpunt en vraagbaak land en dier, werkmaterialen en machineonderhoud  
• Verantwoordelijk voor grond- en mestbeleid.  
• Bewaken en aansturen van preventieve zaken en ziekteprotocol dieren.  
• Beheren van voorraad diervoeding en onderhoud van dierenverblijven, gereedschap, 

machines en materialen.   
• Toezien op de jaarlijks inentingen, hoefsmid, tandarts, dierenartscontroles en andere 

terugkerende medische en verzorgingszaken.  
  
Welke competenties verwachten wij?  
• Je hebt minimaal MBO-4-opleiding en/of -denkniveau.  
• Je hebt kennis en ervaring met het verzorgen en de gezondheid van paarden.  
• Je kunt goed samenwerken en bent resultaat- en klantgericht  
• Je hebt veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hoog in het vaandel.  

https://hetterphuis.nl/


• Je bent iemand met passie voor mensen, dieren en de natuur.  
• Je bent flexibel en oplossingsgericht  
• Je hebt ervaring in leidinggeven  
• Je kunt goed coördineren, plannen en organiseren  
• Je hebt goede contactuele vaardigheden  
• Je hebt de ambitie om te leren en je verder te bekwamen  
• Je onderschrijft de doelstellingen en hebt affiniteit met de doelgroep van de Stichting  

  
Wat bieden wij jou?   
• Een informele werksfeer en een bijzondere, mensgerichte werkomgeving.   
• Een dynamische werkplek met een diversiteit aan activiteiten en mensen.   
• Een parttimejob van 32 - 40 uur per week en een marktconform salaris met de 

mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen.   
Spreekt deze baan je aan? Stuur dan snel een sollicitatiebrief, voorzien van cv en motivatie 
ter attentie van mevrouw Saskia Roelofsen naar het volgende e-mailadres: 
saskia@hetterphuis.nl. Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet.   
  
*** Stichting het Terphuis, Kerkstraat 25, 3171 GD Poortugaal   
  


