De KNJV is de oudste jachtvereniging in Nederland, opgericht in 1919. De KNJV beoefent de slipjacht, waarbij
een echte jacht wordt nagebootst. De meute honden, daarvoor nodig, is ongeveer 80 honden groot. Daarnaast
zijn er nog een aantal jonge en niet jagende honden.
De vereniging heeft haar kennels gevestigd op Defensieterrein in Leusden direct aangrenzend aan de
Leusderheide alwaar met de meute honden geoefend kan worden
De kennels dienen voor de huisvesting en verzorging van de honden en het fokken van jonge honden. Er is een
dienstwoning om toezicht op de honden te kunnen houden.
Er zijn stallen om paarden te huisvesten, die gebruikt worden voor de jacht.
De vereniging wordt bijgestaan door veel vrijwilligers.
De vereniging kent veel gebruiken en tradities, die horen bij het karakter van de slipjacht. De slipjacht is erkend
als cultureel immaterieel erfgoed onder het betreffende UNESCO - verdrag.
De KNJV zoekt een kennelman, die de zorg voor de meute op zich kan nemen.
Taken Kennelman:
-

Dagelijkse leiding over de kennels
Verzorgen van de honden
Het bewaken van de veterinaire protocollen
Het verzorgen van voldoende beweging aan de meute (al of niet zelfstandig meerdere dagen per week
de honden meenemen voor training en op conditie brengen/houden van de honden)
Leiding geven aan een medewerker
Verzorging van de op de kennel gestalde paarden (en berijden?)
Het in stand houden van de kennels en de representatie van terrein en gebouwen
Toezicht houden gedurende het etmaal middels bewoning dienstwoning
Rapporteren aan de Master-Huntsman

Eisen:
-

Grote bewezen affiniteit met dieren
In staat leiding te geven en zelfstandig te kunnen werken
Bereidheid tot het werken op zeer onregelmatige uren
Bereidheid zich volledig in te zetten voor het welzijn van honden en paarden
Bereidheid op termijn (2021) de dienstwoning te bewonen
In staat paarden te verzorgen ( en bij voorkeur te berijden)
Gevoel voor de tradities en verhoudingen binnen de vereniging
Goede omgang met vrijwilligers

Er wordt een dienstverband met de vereniging aangeboden met bijpassende arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met Rick Saurens, tel. 06-21202031, email
saurens@icloud.com.
https://knjv.com/

