
HusWoerden is opzoek naar een mede hondengek! 
 
Medewerker/ster Hondenuitlaatservice Woerden 
 
Huswoerden is in 2006 gevestigd in woerden en heeft naast de uitlaatservice ook een kleinschalige 
honden-dagopvang. 
De uitlaatservice rijdt 5 dagen in de week en beschikt over een eigen super hond vriendelijk terrein 
met uitrenvelden, uitlaatstroken en een grote binnenruimte wat deels gebruikt wordt als 
binnenspeelplaats voor regenachtige- en koude dagen. Het andere gedeelte wordt gebruikt voor 
de dagopvanghonden. Hier zijn verschillende ruimtes gecreëerd voor pups, pubers en volwassen 
honden. Alle honden worden beschouwd als “eigen” en krijgen dan ook alle liefde, aandacht en 
begeleiding die ze nodig hebben. 
 
Functie 
Je werk zal in het begin merendeels bestaan uit het ophalen- en terugbrengen van de 
uitlaathonden via vaste routes. Tussendoor zal je op het veld met Ank en de uitlaathonden 
meelopen. Daarnaast zal je wat tijd doorbrengen met de dagopvang honden en meehelpen met 
het schoonmaken van de binnen/buiten ruimtes en natuurlijk spelen met de honden. Als je al 
enige aantoonbare trainingservaring hebt, dan bestaat er de mogelijkheid dat je 1 op 1 een hond 
mag begeleiden. 
 
Eisen 
# Honden zijn je passie en je hebt genoeg ervaring en kennis van lichaamstaal; je kan honden dus 
lezen. 
# In het bezit van rijbewijs B en enige ervaring met het rijden in een bedrijfsbus, je zit tenslotte 
veel op de weg. 
# Klantvriendelijk, zelfstandig, positief ingesteld, stressbestendig, oplossingsgericht. 
# Fysiek fit, je zal soms een hond in- en uit de bus moeten tillen. 
# Niet bang om vies of nat te worden. 
 
Wij bieden 
Wij zoeken per direct iemand die voor 15 uur in de week; maandag , dinsdag en donderdag bij  
HUS wil komen werken. 
Je werktijden zullen ongeveer van 9:00 tot 14:00 zijn. ln de toekomst zijn eventueel meer uren 
mogelijk.  
 
Solliciteren; 
Ben jij die hondengek die altijd al met honden heeft willen werken en hier ook de nodige ervaring 
in heeft en van zijn/haar hobby een beroep wilt maken? 
 
Neem dan snel contact op met Inge Roode van Banenbranderij. 06-30003842 
 

 
 


