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FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

COMPETENTIEPROFIEL: TEAMLEIDER DIERVERZORGING I 
Kennis en betekenisvolle ervaring: 
- MBO 4 werk- en denkniveau. 
- Ervaring en affiniteit met dierverzorging. 
- Inzicht in de werking van apparatuur en systemen. 
- Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies. 
- Kennis van (de werking van) toe te dienen medicatie en voerrecepturen. 
- Inzicht in regulier en afwijkend gedrag voor de specifieke diergroep. 
- Ervaring met het aansturen van medewerkers. 
 
Competenties / gedragsvoorbeelden: 
 
Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de 
referentiefunctie. 
 
Aansturend (4): 
- is in staat de werkzaamheden van de medewerkers te controleren; 
- is in staat te anticiperen door waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan te passen. 
 
Beslissend en activiteiten initiërend (4): 
- is in staat zelfstandig beslissingen te nemen; 
- is in staat initiatieven te nemen om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende 

omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is. 
 
Ethisch en integer handelend (4): 
- is in staat er voor te zorgen dat mensen binnen de organisatie bekend zijn met de normen en waarden en dat zij getraind zijn 

hun gedrag hierdoor te laten leiden. 
 
Middelenbewustzijn (4): 
- is in staat op basis van de werkzaamheden, de planning, in te zetten personeel en het ondernemingsbeleid te kiezen welke 

materialen en middelen binnen de organisatie nodig zijn; 
- is in staat de afweging te maken welke materialen en middelen aangeschaft en welke ingehuurd worden. 
 
Plannend en organiserend (3): 
- is in staat prioriteiten te stellen in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden; 
- bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en is in staat de planning zo nodig bij te stellen. 
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