
VACATURE 

Wakker Dier strijdt voor een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie.  
Alert optreden en onophoudelijke inzet maken ons gehoord en gevreesd binnen de 
voedingsindustrie. Daarom brengen onze acties een ommezwaai teweeg. Zo zijn het 
legbatterij-ei en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. Maar we 
rusten niet tot alle dieren in de Nederlandse veehouderij met respect worden behandeld.  
 
We zijn trots op onze professionele, kwaliteitsgerichte organisatie en hechten belang aan de 
voortdurende verbetering van onze interne processen. Ter versterking van ons 
organisatieteam zoeken we een:  
 

Je bent de drijvende kracht achter de interne projecten die basis vormen voor onze verdere 
professionalisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan periodieke analyses van de bedrijfsrisico’s 
of het leveranciers- en privacybeleid, maar ook de productie van het jaarverslag of de 
toepassing van MVO in onze eigen bedrijfsvoering.  
 
Je bent altijd op zoek naar manieren om onze organisatie verder te verbeteren en werkt hierbij 
samen met collega’s en externe experts. Je signaleert, inventariseert en implementeert 
verbeterpunten - zelfstandig of door het aansturen van projectteams. En je ziet toe op het 
naleven ervan.  
 

 Een sterke organisator gericht op kwaliteit 
en resultaat, met oog voor alle partijen 

 Je houdt van afwisseling, hebt een brede 
beroepsmatige interesse en je voelt  
comfortabel bij een interne rol 

 WO werk- en denkniveau, afgeronde 
opleiding op minimaal HBO niveau 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een 
professionele omgeving 

 Ervaring met het aansturen van 
multidisciplinaire projecten is een pré  

 

 

 De mogelijkheid om je binnen een 
bevlogen, hecht team in te zetten om 
dieren een beter leven te geven 

 Voldoende middelen om de ambitieuze 
doelen te realiseren 

 Een professionele werkomgeving die 
zelfsturing, kwaliteit en ambitie stimuleert 

 Flexibele werktijden, een goede 
werk/privé-balans en royale 
opleidingsfaciliteiten 

 Een goed bereikbare en mooie 
werklocatie in Amsterdam

In deze wervingsprocedure werken we samen met Sustainability Works. Je CV en motivatie-
brief kan je tot uiterlijk 25 november 2018 sturen naar: wakkerdier@sustainabilityworks.eu.  
 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op woensdag 5 december 2018 bij 
Wakker Dier in Amsterdam. Een online Insights persoonlijkheidstest zal deel uitmaken van de 
procedure.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Annelies Pijnenburg via 06 - 46 68 01 91 of 
annelies.pijnenburg@sustainabilityworks.eu. 
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