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Vacature gezelschapsdierenarts
voor een gemengde praktijk

Ons team zoekt een ambitieuze en leuke gezelschapsdieren-collega.
Vanwege uitbreiding, drukte en ruimere openstelling voor de klanten.
In Noord-Brabant hebben wij een laagdrempelige, gemengde praktijk waar veel mogelijk is en
waar collegialiteit en diergeneeskundige kennis zowel als vriendelijke omgang met klanten erg
belangrijk is. We werken met 10 dierenartsen en 5 paraveterinairen, waarbij ieder zijn/haar
voorkeursgebied heeft, ook deels tweedelijns. Wij zijn een "plattelands" praktijk met naast veel
gezelschapsdieren, ook melkvee, paarden, melkgeiten en kalveren.
Wanneer je bij ons komt werken is het de bedoeling dat je je naast de algemene diergeneeskunde
ook verder gaat ontwikkelen op gebieden waar jouw competenties liggen. Dit zou bv orthopedie,
röntgen, hart(-echo), ogen, chirurgie, konijnen etc. kunnen zijn.
Ervaring is fijn maar geen must. Ook zonder ervaring vragen wij nadrukkelijk om te solliciteren
omdat wij iemand zoeken die goed past in ons team. We zoeken iemand die binnen afzienbare tijd
in onze regio komt wonen.
Het betreft een functie die in overleg ingevuld kan worden, in principe tussen de 24 en 36 uur.
Op dit moment doen de gezelschapsdierenartsen geen diensten in de avond/nacht. Dat wordt
door de andere dierenartsen van onze eigen praktijk waargenomen. Wel willen we de afspraak
mogelijkheden voor gezelschapsdierenconsult tot begin avond en ook op zaterdag aanbieden
waarbij jij dan in deze volgens een rooster zou mee gaan draaien.
Op onze website www.dapberghem.nl kun je mogelijk al een idee van onze praktijk krijgen.
Ben je een gezelschapsdierenarts en spreekt het je aan om in een gemengde praktijk te werken en
daarin iets extra's bij te dragen? Stuur ons dan een mail! Wij zoeken jou.
Je kunt je reacties, sollicitatie of evt. vragen voor meer info richten aan Emiel Brouwers,
emiel.dapberghem@gmail.com
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