Dierenartsenpraktijk Berghem biedt al meer dan 25
jaar uitstekende diergeneeskundige zorg voor een
betaalbare prijs. Ons team bestaat uit 10
dierenartsen en 7 praktijkassistentes. Wij zijn
gespecialiseerd in gezelschapsdieren,
landbouwhuisdieren én paarden. Onze praktijk is
goed en professioneel uitgerust, omdat wij staan
voor goede kwaliteit. Wij werken aan een prettige
sfeer in onze praktijk zodat we laagdrempelig en
toegankelijk blijven.

Heb jij interesse om bij ons te komen werken? Wij zijn op zoek naar een

(Paraveterinair) Dierenartsassistent(e)
Wij vinden het belangrijk dat jij:
o het leuk vindt om met eigenaren van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren én paarden te
o
o
o
o
o
o

werken;
een vlotte positieve instelling hebt en over goede communicatieve vaardigheden beschikt;
klant- en diergericht bent met een gezond gevoel voor commercie;
praktisch bent ingesteld, goed kunt organiseren en houdt van een drukke praktijk;
je betrokken voelt bij onze klanten, hun dieren, en jouw collega’s;
opgeleid bent als paraveterinair;
woont (of gaat wonen) in de omgeving van Berghem / Oss.

Wij bieden een werkomgeving waar:
o klanten graag komen vanwege onze persoonlijke en transparante manier van werken;
o plezier, kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staan;
o je werkt tussen 8.00 en 20.30 en op toerbeurt op zaterdag 9 tot 12 (dat
o
o
o

zijn onze openingstijden);
je zelfstandig werkt en veel afwisseling ervaart in je werkzaamheden.
in overleg met jou je uren tussen de 25 en 40 per week liggen;
je in eerste instantie een tijdelijk contract krijgt, dat definitief wordt als het jou en ons goed
bevalt.

Ben je enthousiast, stuur dan je email naar emiel.dapberghem@gmail.com, ter attentie van
Emiel Brouwers. Graag reageren voor 1 juli 2018.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emiel Brouwers (06-54220858) of Johanne ten
Bouwhuis (06-25028185).
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