
Stage aanvraag ZOOmanagement
GaiaZOO heeft een kleine staf op de afdeling ZOOmanagement. We kunnen slechts aan enkele 
stagiaires tegelijk een stageplaats aanbieden. Daarom hebben we besloten bij voorkeur blokstages 
van tenminste 6 aaneengesloten weken* aan te bieden aan studenten die in een dierentuin willen 
werken:  

 in het 3e studiejaar van een 4-jarige MBO opleiding, veebedrijf en dierenverzorging,
verzorging wilde dieren

 in het 3e leerjaar van de 3- jarige en 4-jarige-DIVETO opleiding Vakbekwaam medewerker
dierenverzorging, die aangeven in deze richting verder te gaan studeren

 in het 2e en 3e studiejaar van HBO opleiding, richting diermanagement, wildlife, voeding
en/of natuur- en milieueducatie.

GaiaZOO biedt dus geen dagstages of snuffelstages. GaiaZOO biedt ook geen betaalde stages, 
reiskostenvergoeding of huisvesting tijdens de stage. Tijdens de stage periode wordt in principe 
geen rekening gehouden met schoolvakanties. Vakantiedagen worden geregeld conform de 
vakantieregeling voor medewerkers ( % van de gewerkte dagen).  

Omdat we zo weinig stageplaatsen kunnen aanbieden en er steeds veel studenten aanvragen 
indienen die voldoen aan de bovenstaande criteria, is het zaak op tijd een aanvraag in te dienen. 
(aanvraag = altijd schriftelijk / e-mail en bij voorkeur 4 maanden van te voren)  

Een sollicitatie naar een stageplaats in GaiaZOO dient steeds vergezeld te gaan van: 
1. naam en adres van de opleiding die men volgt, studiejaar en exacte vermelding van de periode
waarin de stage moet plaatsvinden (incl. begin en einddatum)
2. uitgebreide CV, praktische ervaring in de dierenverzorging strekt tot aanbeveling (kinderboerderij,
honden/katten pension, manege, asiel etc.), vermeldt dat dus! En niet alleen de naam van het bedrijf,
maar ook de duur van de stage / werkzaamheden.
3. stage opdracht van school of een stage onderwerp naar keuze dat de student in GaiaZOO zou
willen uitvoeren/ bestuderen (raadpleeg de website www.GaiaZOO.nl)

De procedure is dan als volgt:  
Een stage aanvraag die aan bovenstaande criteria voldoet, wordt beoordeeld door de curator  
(= eindverantwoordelijke dierencollectie). Wanneer hij een stage mogelijkheid heeft op een van de 
afdelingen en geïnteresseerd is in de sollicitatie, sturen wij de stageaanvrager een uitnodiging voor 
een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt nader bekeken of de stagiair de juiste motivatie en attitude 
heeft voor ons team en omgekeerd kan de stagiair zich informeren of GaiaZOO wel het juiste 
stagebedrijf voor hem/haar is.  

Aan de hand van dit gesprek wordt pas definitief afgesproken of GaiaZOO een stageplaats 
aanbiedt. Het aanvragen van een stageplaats of het ontvangen van een uitnodiging voor een 
oriënterend gesprek, is dus nog geen bevestiging van een stageplaats!  

Uw complete, schriftelijke aanvraag (e-mail mag ook) voor een stageplaats stuurt u aan:  
GaiaZOO     
Coördinator stages 
ZOOManagement
Postbus 68
6460 AB Kerkrade
: Solliciteren@GaiaZOO.nl

* We achten 6 weken minimaal nodig opdat een student ook aan echt zelfstandig meewerken
toekomt. In bijzondere gevallen kan van deze tijdsperiode worden afgeweken.

 Erkend Leerbedrijf 
AEQUOR : 215178 


