
 

 
 
 
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen te Drogeham is een gemengde praktijk in Noordoost 
Friesland. Vanwege vertrek van twee collega’s, zoeken wij een: 
 

GEZELSCHAPSDIERENARTS (M/V) 
en 

RUNDVEEDIERENARTS (M/V) 
 
We zijn een plattelandspraktijk die zich bezig houdt met rundvee, gezelschapsdieren, kleine 
herkauwers en vleeskalveren. In de praktijk werken momenteel 6 dierenartsen, 9 paraveterinairen, 
een algemeen medewerker (ondersteuning landbouwhuisdieren) en een praktijkmanager. 
 
Wat bieden wij? 

 Een parttime of fulltime baan (uren in overleg) 

 Werken vanuit een geheel nieuw gebouwd praktijkpand met o.a. röntgenapparatuur, echo-
apparatuur, twee operatiekamers en laboratorium voor bloedanalyse, urine-, mest- en 
melkonderzoek. 

 Variërend werk: we zijn een gemengde praktijk en willen jou de kans geven om zowel 
gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren te behandelen. 

 Voor het werk een auto en telefoon van de zaak 

 Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens CAO 

 Een prettige werksfeer 

 Ruimte voor bijscholing 

 Bij gebleken geschiktheid goede toekomstmogelijkheden 
 
Wat zoeken wij? 

 Een afgestudeerde gezelschapsdierenarts en/of afgestuurde landbouwhuisdierenarts 

 Ervaring is mooi meegenomen, maar werkinstelling en persoonlijkheid zijn veel belangrijker  

 Een persoon die over goede sociale vaardigheden beschikt en zich kan verplaatsen in de 
(wensen van de) klant 

 Iemand die zich kan voegen in een bestaand team maar ook zijn of haar eigen inbreng heeft 

 Iemand met een flexibele werkinstelling en inzet en zeker geen 9 tot 5 mentaliteit heeft 

 Een persoon die belangstelling heeft voor zowel gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren 

 Iemand die wil participeren in de algemene dienstregeling (1 op 4). Er is de eerste jaren wel 
altijd een achterwacht beschikbaar mocht je dit prettig vinden 

 Een persoon die zich graag wil vestigen in het mooie Friesland 
 
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen te Drogeham zoekt gepassioneerde mensen die in 
samenwerking met collega’s en klanten hun beroep willen beoefenen. We zijn een resultaatgerichte 
praktijk en voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze diensten.  
 



Daarom staat de ontwikkeling van de mensen die bij ons werken voorop. Dit betekent dat het meer is 
dan je werk als dierenarts goed doen. We vragen mensen die willen leren, die mee willen doen om, 
werkend vanuit dierenwelzijn, onze professionele werkomgeving elke keer weer te verbeteren waarin 
mensen zich op alle gebieden verder kunnen ontwikkelen. Natuurlijk ben je afgestudeerd, maar wij 
vragen je om met ons in gesprek te gaan over wat jij wilt bereiken en hoe we dat samen gaan doen. 
 
Dus, ben jij die persoon die graag wil werken, geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, die zich graag wil 
ontwikkelen ten gunste van jezelf maar ook van je werkomgeving, dan nodigen we je graag uit om 
contact met ons op te nemen.  
 
Schriftelijke sollicitaties, met daarin omschreven wat je ambities zijn betreffende jouw werk als 
dierenarts, en C.V. kun je (bij voorkeur via mail) sturen naar: 
 
tjitskeroest@tuskendikenenfeanen.nl 
 
óf  
 
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen 
t.a.v. mevrouw T.A. Roest 
Lândyk 4 
9289 LE DROGEHAM 
 
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mevrouw T.A. Roest (via mail 
tjitskeroest@tuskendikenenfeanen.nl of telefoon 06-53680191)  
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