
Ønsker du sommerjobb på FOD gården? 

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) ser etter noen som ønsker å være sommervikar i 

perioden 1.juni 2023 – 31.august 2023 

Vi vil i forkant av arbeidsperioden gi dere opplæring, så trenger noen som er tilgjengelig og 

fleksibel i perioden april-mai. 

Antall vakter pr uke vil variere, og vaktene vi må dekke vil være både dagtid, kveldstid og 

helger. 

 

Egenskaper og kvalifikasjoner: 

 Er interessert i, og har kunnskap om, hunder og katters atferd 

 Har erfaring med hunder, og gjerne også hunder med atferdsproblemer 

 Ikke er redd for å ta ansvar og avgjørelser når det trengs 

 Er komfortabel med å kommunisere med ulike typer mennesker 

 Ikke er redd for å bli møkkete og ta i et tak også ellers på gården når det trengs 

 Er selvgående! Dette er viktig da du ikke vil ha daglig oppfølging 

 På FOD-gården er ingen dager like, så du må håndtere noe uforutsigbarhet i jobb hverdagen 

 Det vil være en stor fordel dersom du har førerkort klasse B, da vi må transportere dyr til og 

fra veterinær fra tid til annen 

 God fysisk form og en viss styrke er en fordel da mange av hundene våre er store og sterke 

og har et høyt aktivitetsbehov. 

 

Vi kan tilby: 

 En givende arbeidsplass der du blir en viktig del av prosessen med å gi hundene og kattene 

vi har på gården en trygg og beriket hverdag 

 Varierte arbeidsoppgaver 

 En arbeidsplass som ligger i nydelig natur der du kan nyte livet utendørs med hundene 

 Kollegaer i ulike aldre, og med ulike erfaringer som bidrar til et mangfoldig, positivt og ikke 

minst lærerikt arbeidsmiljø 

 
Sted: Foreningen for omplassering av dyr, FOD-gården 

Enebakkveien 866, 1290 Oslo  

Søknad sendes til: fod@fod.no 

Søknadsfrist: 30.april 2023 

Tiltredelsestidspunkt: Etter avtale for opplæring 

 


