
Functiefamilie: Dierhouderij  Functienummer: DH.03.II 

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van LTO Nederland, Competenties - DH.03.II - allround dierverzorger II /1 
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

COMPETENTIEPROFIEL: ALLROUND DIERVERZORGER II 
Kennis en betekenisvolle ervaring: 
- MBO 4 werk- en denkniveau (bij voorkeur agrarische richting). 
- Diploma dierenartsassistent paraveterinair dan wel de combinatie van deelkwalificaties die recht geeft op de desbetreffende 

erkenning. 
- 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 uitvoeren van (par veterinaire) ingrepen bij dieren. 
- Ruime ervaring in een vergelijkbare coördinerende functie. 
 
Competenties / gedragsvoorbeelden: 
Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de 
referentiefunctie. 
 
Bedrijfsmatig handelend (2): 
- is in staat zaken op waarde te schatten; 
- houdt zich aan gemaakte afspraken omtrent de inzet van middelen. 
 
Beslissend en activiteiten initiërend (3): 
- is in staat het initiatief te nemen om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te 

passen dat fouten worden hersteld en voorkomen. 
 
Ethisch en integer handelend (3): 
- is in staat er voor te zorgen dat overtredingen m.b.t. omgeving, dierenwelzijn en milieu voorkomen worden. 
 
Instructie- en proceduregerichtheid (2): 
- volgt de voorgeschreven procedures op; 
- is alert op (veiligheids)risico’s. 
 
Middelenbewustzijn (3): 
- is in staat aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en 

middelen daarvoor zijn; 
- is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen. 
 
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. 
 
Vakdeskundigheid toepassend (4): 
- werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken; 
- is in staat bekende en onbekende werkzaamheden goed in te schatten; 
- is in staat nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied te benoemen; 
- slaagt er in zijn kennis en ervaring toe te passen, die te delen met anderen en over te dragen waar nodig. 
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