
VACATURE- Chat-o-Gand- Kattenhotelmedewerker 

Kattenhotel medewerker/kattenoppasser op zelfstandige basis (m/v) regio 
Gent 

Het partnership 

We zoeken een partner die Chat-o-Resort en/of Chat-o-Maison verder helpt uitbouwen. 
Je bent flexibel inzetbaar om de verzorging van onze gasten in het hotel of op verplaatsing 

te verzorging. 

 

De verzorging houdt in dat de hotelgasten en/of huiskatten een proper en aangenaam 

verblijf hebben, het eten verzorgen, kattenbakken schoonmaken, suites proper houden, 

spelen met de katten, de gezondheid van de katten in de gaten houden, medicatie 

toedienen, in voorkomend geval ook de aankomst en vertrek van de hotelgasten regelen 

met  bijbehorende administratie. 

Jouw voornaamste doel is om een zo aangenaam mogelijk verblijf te verzorgen voor onze 

gasten. Je bent een van de vertrouwde partners van Chat-o-Resort en/of Chat-o-Maison en 

draagt de missie en waarden van Chat-o-Gand uit. 

Je bent zeer flexibel inzetbaar tijdens de avonden, het weekend en tijdens vakantieperiodes. 

Op zondag ben je ook beschikbaar voor de ochtend en/of avond shift (afwisselend met 

andere teamleden).. 

 

 

 

 



Profiel 

● Je bent in het bezit van een professionele bachelor dierenzorg of gelijkwaardig 

● Je hebt reeds een bijscholing over kattengedrag gevolgd of bent bereid om een 

specifieke bijscholing te volgen  

● Je bent super enthousiast en gemotiveerd! 

● Je hebt er zin in om je schouders te zetten onder dit project en dit verder te helpen 

uit te bouwen 

● Je werkt efficiënt en zelfstandig 

● Je houdt ervan alles netjes en proper te houden en durft de handen uit de mouwen te 

steken! 

● Je bent betrouwbaar 

● Je kan in team werken indien nodig 

● Je bent flexibel qua takenpakket en uurrooster, avond- en weekendwerk of gesplitste 

shiften schrikt je niet af: Schoolvakanties zijn piekperiodes! 

● Je communiceert vlot 

● Je hebt een verzorgd voorkomen 

● Je hebt eigen vervoer  

● Je kan indien nodig ook inspringen in Chat-o-Maison de oppasdienst aan huis in 

regio Gent  

● Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen 

● Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Beheersing van de 

Engelse en Frans taal is een pluspunt.  

● Je beschikt over uitstekende computervaardigheden. 

● Je bent vlot telefonisch bereikbaar 

● Je vindt kat-en klantvriendelijkheid en veiligheid belangrijk. 

● Je woont in regio Gent 

Wij bieden  

● Na een interne opleiding een leuke bijverdienste voor en tussen de katten op 

zelfstandige basis  

○ Let op! Het betreft een bijverdienste die je op zelfstandige basis uitoefent! 

● De mogelijkheid om jezelf verder te ontplooien op het gebied van katten en extra 

input te geven in het kattengedragscentrum 

● Veel zelfstandigheid en vrijheid met mogelijkheid tot bijscholing. 
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● Ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van je bijberoep 

Solliciteren naar deze functie?  

Mail je sollicitatiebrief samen met je CV en recente foto naar joline@chatogand.be  

Over het bedrijf  

Chat-o-Gand is een centrum voor katten opgericht door kattengedragstherapeute Joline De 
Jaegher en bestaat reeds uit een tof team van kattenhotelmedewerkers :-). 
Het welzijn van de kat en ook absoluut de wensen van de mens vormen samen de missie 
van Chat-o-Gand: Stressless Cats and People. Ons totaalpakket aan diensten staat in de 
eerste plaats in functie van deze beide. Mens en kat zijn nochtans heel verschillend qua 
noden. Met maatwerk en individueel advies trachten we daaraan tegelijk tegemoet te 
komen. Kwaliteit staat voor ons op de eerste plaats:  Dit gaat van de voedingskeuze voor 
katten in Chat-o-Resort tot het advies dat bij u aan huis wordt aangeboden door 
Chat-o-Therapie. 
Onze liefde voor kat en mens trekken we verder door in een doordachte milieuvriendelijke 
aanpak. Dit gaat van de zorgvuldige keuze van onze grondstoffen voor de kattenmeubelen, 
de speeltjes,  tot het naar de mogelijkheid om uw kat naar de dierenarts te brengen in onze 
eigen wagen die we ter beschikking stellen in Chat-o-Voiture. 
 
Het centrum is  gelegen te Gentbrugge, vlot bereikbaar en men kan er voor volgende 

diensten terecht: 

● Chat-o-Resort: Kattenhotel  

● Chat-o-Therapie: Gedragstherapie 

● Chat-o-Maison: Oppas voor katten aan huis 

● Chat-o-Boutique: Winkel met kattenbenodigdheden en designmeubels (coming soon) 

● Chat-o-Coiffeuse: Vachtverzorging  

● Chat-o-Voiture: Chatooke de centrumauto staat ter beschikking van baasjes om 

katten te vervoeren 
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