
VACATURE- Chat-o-Gand- Kattentrimster 

Het partnership 

We zoeken een partner die Chat-o-Coiffeuse verder helpt uitbouwen. 
Je bent flexibel inzetbaar om trimsconsulten in te plannen in het trimsalon te Gentbrugge.  
 
Het doel van een trimconsultatie is kattenbaasjes meer inzicht te geven in de verzorging de 
kattenvacht en vachtproblemen aanpakken bij hun kat. Je werkt op een vachtvriendelijke 
manier. 
 
Je bent een van de vertrouwde partners van Chat-o-Coiffeuse en draagt de missie en 
waarden van Chat-o-Gand uit. 

Profiel 

● Je hebt een opleiding kattentrimmen gevolgd en werkt vachtvriendelijk of bent bereid 
je daar in om te scholen. 

● Je hebt reeds een specifieke 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 bent betrouwbaar 
● Je communiceert vlot 
● Je kan vlot overweg met word, excell en gmail. 

● Je hebt een verzorgd voorkomen 



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

steken! 

● Je hebt eigen vervoer  
● 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 bij voorkeur in regio Gent  
● Je hebt zin om ook mee te draaien in het kattenhotel te Gentbrugge (optioneel) 

Wij bieden  

 
● Een bijverdienste op zelfstandige basis, tussen de katten (te combineren met een 

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

input te geven in het kattengedragscentrum en eventueel mee te draaien in het 
kattenhotel 

● Veel zelfstandigheid en vrijheid met mogelijkheid tot bijscholing. 
● 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. 

mailto:joline@chatogand.be


 
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 
 


