Wij zijn op zoek naar een
ambitieuze en enthousiaste
gezelschapsdierenarts!
DIE DE INTENTIE HEEFT ONS TEAM VOOR LANGERE TIJD TE KOMEN VERSTERKEN
Dierenartsencentrum de Stellingwerven is een dynamische, gemengde praktijk in Zuidoost Friesland. We hebben een
vestiging in Noordwolde en Oosterwolde. Grenzend aan het schitterende nationaal park het Drentse-Friese Wold. Midden
in deze mooie omgeving werkt een enthousiast en ambitieus team. Zorg voor dier en eigenaar staat bij ons voorop. We
werken diersoort specifiek, maar het combineren van meerdere diersoorten is zeker ook mogelijk. Binnen het team van
gezelschapsdieren zijn vier dierenartsen werkzaam. Onze praktijk gebruikt moderne, up-to-date apparatuur en zal daar
continue in blijven investeren. Nascholing, ontwikkeling en verdere specialisatie worden zeker aangemoedigd. We hebben
de ambitie door te groeien naar een team van minimaal 6 gezelschapsdierenartsen.
Het rundveeteam bestaat uit 9 dierenartsen en 2 landbouwingenieurs. Een deel is tevens werkzaam binnen Vetvice, een
onafhankelijke adviesorganisatie. Het recent uitgebreide (door het samengaan met Equinoord) paardenteam bestaat uit
6 dierenartsen. Mét onze 12 assistentes zijn we één grote club en vinden we ‘we doen het samen-gevoel’ erg belangrijk.
De praktijkorganisatie is helder, met korte lijnen en goede overlegstructuren waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd.

WAT ZOEKEN WIJ:
■
■
■
■

Een teamspeler met ambitie
Ervaring is een pre maar geen must
Inzetbaarheid in de dienstregeling
Dienstverband voor 24 tot 32 uur
per week

WAT BIEDEN WIJ:
■
■
■
■
■
■

Uw dier,
onze zorg

Een team enthousiaste en deskundige collega’s
Veel ruimte om je door te ontwikkelen
Mogelijkheid tot coaching voor jonge dierenartsen
Een ontspannen werksfeer in een prettige woonomgeving
Begeleiding op maat tijdens de inwerkperiode
Goede arbeidsvoorwaarden

ENTHOUSIAST GEWORDEN EN/OF MEER WETEN?
Neem dan contact op met Wytske Veenstra 0516 51 27 42 of
wytskeveenstra@dierenartsencentrum.nl. Direct solliciteren kan
natuurlijk ook, stuur je motivatie + CV naar onze personeelsmanager
Esther Donker. edonker@dierenartsencentrum.nl.

