
Functiefamilie: Dierhouderij  Functienummer: DH.01.I 

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van LTO Nederland, DH.01.I - assistent dierverzorger I /1 
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

FUNCTIEPROFIEL: ASSISTENT DIERVERZORGER I 

Context  
De functie assistent dierverzorger I kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. 
fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De werkzaamheden kennen overwegend een kort cyclisch (dagelijks tot 
wekelijks) repeterend (terugkerend) patroon. Procedures, methoden, planning, volgorde en specifieke instructies zijn leidend. De 
focus ligt op het realiseren van de gewenste kwaliteit en snelheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De assistent dier-
verzorger I kan te allen tijde terugvallen op een fysiek aanwezige collega/leidinggevende. De functiehouder is verantwoordelijk voor 
het reinigen van de verblijfsruimten en faciliteiten van dieren, het assisteren bij dierverplaatsingen en verrichten van hand- en 
spandiensten. Hiertoe maakt hij/zij gebruik van benodigde hulpmiddelen (o.m. handgereedschappen). 
 
De (niveau-)verschillen tussen de assistent dierverzorger I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage. 

Organisatie 
Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende. 
Geeft leiding aan : niet van toepassing. 

Resultaatgebieden Kerntaken Resultaatindicatoren 

1. Reiniging verblijfs-
ruimten, faciliteiten en 
randvoorwaarden 

- schoonmaken en indien vereist ontsmetten van verblijfs-
ruimten, apparatuur en gebruikte hulpmiddelen; 

- verzamelen en afvoeren van mest/afval naar de daartoe 
bestemde plaats.  

- volgens procedure en instructie; 
- kwaliteit en snelheid van werken; 
- reinheid verblijfsruimten en 

randvoorwaarden; 
- juist gebruik hulpmiddelen. 

2. Assistentie 
dierverplaatsing 

- assisteren bij het begeleiden en transporteren van dieren 
op de locatie.  

- volgens procedure en instructie; 
- tevredenheid collega’s/derden; 
- dierenwelzijn. 

3.  Hand- en spandiensten - handmatig verplaatsen, stapelen en sorteren van ge- en 
verbruiksartikelen en (indien van toepassing) rapen van 
eieren. 

- volgens procedure; 
- juistheid/tijdigheid beschikbare 

hulpmiddelen. 

Bezwarende omstandigheden 

- Hinder van temperatuurverschillen, stof, stank, vuil en vocht. 
- Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen en corrigeren van dieren, het tillen en verplaatsen van materialen en te verrichten 

schoonmaakwerkzaamheden. 
- Incidenteel gedwongen houding bij transport/verplaatsing van dieren en bij reinigingswerkzaamheden. 
- Kans op letsel door uitglijden, dieragressie, vertillen, beknelling of infecties. 

Datum: december 2013 Functiegroep: B 
NB: Het functieniveau is uitsluitend gebaseerd op bovenstaand functieprofiel 
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