
Vacatures Dream Zoo&Co 

 

Functieomschrijving 
Assistent Projectmanager ´Zoo´ 

 

De functie in het kort? 

Als assistent project manager Zoo ondersteun je de projectleider in het samenstellen van de werkgroep en geef je mede leiding 

aan een team van dierentuinspecialisten. Met hen ben je in staat de droom van Dream Zoo&Co te verwezenlijken. Overall gezien 

stuur je op continuïteit, kwaliteit, efficiency en productiviteit. 

  

Verder ben je in staat om je team continue naar een hoger niveau te tillen. Dit doe je door op een coachende, inspirerende en 

motiverende manier gebruik te maken van je brede vakkennis op het gebied van dierentuin opbouwen in de breedste zin van 

het woord. Je analytische en organisatorische vaardigheden zorgen ervoor dat je goed inzicht hebt in werkprocessen, 

werkplanning- en besturing waardoor je kunt anticiperen op problemen en concrete verbeteringen kunt aanbrengen waar 

nodig. 

  

Als assistent projectmanager Zoo werk je in een dynamische, idealistische, uitdagende en in een tot op het bot gemotiveerde 

omgeving. Waar onder meer veel inzet, initiatief en creativiteit van je wordt verwacht. Je werkt nauw samen met diverse andere 

werkgroepen en rapporteert aan de bedenker van Dream Zoo&Co. 

 

Hoe doe je dat? 

 Samenstellen, leidinggeven aan en ontwikkelen van het projectteam ´Zoo´ 

 Opstellen en monitoren van eigen jaarplannen, ontwerp, oprichting en bijbehorende projecten en activiteiten 

 U draagt zorg dat alle facetten van een dierentuin uitgevoerd worden. denk hierbij aan ontwerp, dierencollectie, 

parkinrichting e.d.  

 Ervoor zorgdragen dat de zoo op een snelle, tijdige en efficiënte manier worden opgeleverd 

 Vaste procedures en richtlijnen opstellen, implementeren en borgen 

 Analyseren van resultaten en initiatief nemen tot verbetervoorstellen 

 Vakkennis overdragen door het verzorgen van trainingen, presentaties en workshops 

 Het team inspireren om creatieve ideeën op te leveren 

Functie-eisen 

Wie zoeken we eigenlijk? 

 HBO werk- en denkniveau, richting Zoo-managing of soortgelijk 

 Minimaal 2 jaar ervaring in projectgroepen leiden. 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een dierentuinorganisatie is een sterke pre,  

 Ervaring in het ontwerpen/vernieuwen van een bedrijf. 

 Ervaring in het schrijven van een bedrijfsplan, jaarplannen en dergelijke  

 Kennis over verschillende programma’s met betrekking tot dierentuinorganisatie 

 Breed netwerk en de mogelijkheid om deze op een inspirerende wijze kunnen gebruiken  

 Ervaring met het werken onder in een complexe organisatie 

 Omdat tot op heden nog niet bekend is in welk land Dream Zoo&Co wordt gecreëerd is het uitstekend spreken en schijven in 

de Engelse taal een must, het spreken in schrijven in de Nederlandse taal is een grote pre.  

 U bent minimaal 4 uur per week beschikbaar   

 

Goed om te weten! 

Bij Dream Zoo&Co bieden we jou de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, werken bij Dream Zoo&Co betekent ook 

werken aan jezelf. Maar niet in je eentje, samen met je collega’s krijg je alle ruimte. In plaats van ‘gewoon een baan’ vind je bij 

Dream Zoo&Co een interessante en leerzame werkplek in een inspirerende omgeving. Dit met de kans om iets unieks neer te 

zetten. Tenminste, als je bereid bent om in jezelf te investeren. Wij zijn dat in elk geval wel! Het is namelijk heel simpel: als jij je 

op je plek voelt, profiteert iedereen daarvan. En omdat Dream Zoo&Co een bedrijf is die nog in de kinderschoenen staat en snel 

wil groeien, krijg je alle gelegenheid je stempel te drukken op de organisatie. We zijn goed bezig, maar nog lang niet waar we 

graag willen zijn, dus jouw inzet kan écht het verschil maken. Elke dag! 

  



Vacatures Dream Zoo&Co 

 

Wat wij jou bieden? 

Een uitdagende functie in een jonge en dynamische vrijwilligersomgeving binnen een groeiend  en ambitieus bedrijf waarin 

succes centraal staat. Ook hebben wij nog een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals: 

 Gezellig team 

 Informeel, dus je kan gewoon jezelf zijn 

 Wij bieden jou de mogelijkheid om je talenten te uiten 

 Voorlopig is werken bij Dream Zoo&Co nog op vrijwillige basis maar in de toekomst moet het gaan veranderen naar een 

betaalde functie. 

  

Voelt goed?  

Mail ons je motivatie en CV! Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met onze bedenker van Dream Zoo&Co 

Remco Walravens (info.dreamzooandco@gmail.com) 

Bedrijfsprofiel 

Oh, en wie zijn wij? 

Dream Zoo&Co is een idealistische onderneming die echt het verschil wil maken met de huidige generaties dierentuinen. De 

bedenker is zeer enthousiast en wil dat graag met anderen delen. Alles moet vooral informeel zijn want we werken tenslotte 

allemaal aan het zelfde resultaat: het neerzetten van de mooiste dierentuin ter wereld! 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 

 


