VANWEGE DE AMBITIES, DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN ONZE PRAKTIJK EN
ONS WERKGEBIED ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE DIERENARTSEN!
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Dierenartsencentrum de Stellingwerven is een dynamische en groeiende, gemengde praktijk in Zuidoost Friesland. We hebben momenteel
vestigingen 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 mogelijk.
Dierenartsencentrum de Stellingwerven biedt werk aan 40 medewerkers, waarvan 19
dierenartsen. Een mix van ervaren en jonge dierenartsen en paraveterinairen. Mét onze
assistentes en een managementteam zijn we één team waarbij erg aan “we doen het
samen-gevoel” wordt gehecht. De praktijkorganisatie is helder, met korte lijnen en goede
overlegstructuren. Ieders inbreng wordt gewaardeerd.

GEZELSCHAPSDIEREN

Binnen het team van gezelschapsdieren zijn 4 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.

RUNDVEE

Het rundveeteam bestaat uit 9 dierenartsen en 2 landbouwingenieurs. Met meer specialisatie kunnen we onze rundveehouders nog beter van dienst zijn. Een deel is tevens
werkzaam binnen Vetvice, een onafhankelijke adviesorganisatie met groeiambitie.

PAARD

Het paardenteam bestaat sinds het samengaan met Equinoord, op 1 april dit jaar, uit
7 dierenartsen. Daardoor is nu ook een groot deel van het Westerkwartier (Groningen)
ons werkgebied geworden.

ENTHOUSIAST GEWORDEN EN/OF MEER WETEN?

Neem dan contact op met Esther Donker 06 27 17 54 85. Direct solliciteren kan ook,
stuur je motivatie + CV naar Esther Donker edonker@dierenartsencentrum.nl.
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WAT ZOEKEN WIJ:
Ambitieuze teamspelers
■ Ervaring is een pre maar geen must
■ Inzetbaarheid in de dienstregeling
■ Dienstverband voor 24 tot 40 uur
per week
■

WAT BIEDEN WIJ:
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.
■ Een groeiende praktijk die
zelfstandig wil blijven.
■ Een praktijk waar je als medewerker
mee mag denken in plannen en beleid.
■ Combineren van diersoorten is mogelijk.
■ Desgewenst woonruimte.
■
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