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PRO FIE L

Eigenaren geven me vaak het compliment dat ik goed hun wensen interpreteer en hun huisdier goed
verzorg.

W E RK E RVA RING

Trimmer, Trimsalon het Haartje
feb 2017 – Heden, Rotterdam

Als trimmer verzorg ik de was- en knipbehandelingen voor honden en andere huisdieren. Ook
werk ik met de baasjes van deze dieren. Ik bespreek hun wensen en zorg ervoor dat de dieren de
salon netjes verzorgd verlaten.

Was- en knipbehandelingen voor honden uitvoeren
Voor andere huisdieren was- en knipbehandelingen uitvoeren

Gehele trimbehandeling van het huisdier
Verzorging aan het huisdier

Gewerkt met allerlei rassen en verschillende verzorgingsniveaus van de dieren
Wensen van de eigenaren goed interpreteren en uitvoeren

Gezondheid en het welzijn van het dier in de gaten houden
Beoordelen op basis van de vacht of er bijvoorbeeld geplukt, geschoren of geknipt moet
worden

Het wassen van de hond
Het knippen van de nagels

Dieren zijn snel rustig bij mij en voelen dat ze in goede handen zijn

Assistent trimmer, Trimsalon Diervriendelijk
nov 2015 – feb 2017, Utrecht

Bijbaan bij de salon. Schoonmaken van de ruimte en voorbereiden van behandelingen. Soms ook
zelf behandelingen uitvoeren en honden trimmen.

O PL E IDING

ROC Midden Nederland, Dierentrimmer
sep 2012 – jun 2015

Bij deze opleiding heb ik geleerd over het trimmen en verzorgen van dieren. Niet alleen van
gezonde dieren die er goed willen uitzien, maar ook het noodzakelijk verzorgen van zieke dieren
en het doorverwijzen naar de dierenarts.

De Hoekse Berg, Mavo diploma
sep 2008 – jun 2012, Woerden

PE RSO NA L IA
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NATI O NAL I TE I T

Nederlandse

L INK S

Linkedin

VA A RDIGHE DE N

Sociaal, open,
vriendelijk, flexibel,
enthousiast

HO BBY'S

Voetbal, darten, goede
gesprekken en lezen

http://linkedin/elinemooi


STA GE S

Trimmer, Trimsalon Diervriendelijk
sep 2014 – jun 2015, Utrecht

Tijdens deze stage heb ik samen met andere trimmers gewerkt:

Gehele trimbehandeling van het huisdier

Verzorging aan het huisdier
Gewerkt met allerlei rassen en verschillende verzorgingsniveaus van de dieren

Wensen van de eigenaren goed interpreteren en uitvoeren

CURSUSSE N

Omgaan met dieren in stress, Dierenkliniek
sep 2018 – okt 2018

Verschillende hondenrassen, Punt voor ontwikkeling
mei 2017 – mei 2017


