Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen te Drogeham is een gemengde praktijk in Noordoost
Friesland. Vanwege vertrek van een collega naar het buitenland en de aanhoudende groei van
activiteiten, zoeken wij zo spoedig mogelijk een:

GEZELSCHAPSDIERENARTS (M/V)
We zijn een plattelandspraktijk die zich bezig houdt met rundvee, gezelschapsdieren, kleine
herkauwers en vleeskalveren. In de praktijk werken momenteel 5 dierenartsen en 9 paraveterinairen.
Wat bieden wij?
 Een parttime baan van 20-30 uur per week
 Binnen een half jaar werken we vanuit een geheel nieuw gebouwd praktijkpand
 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 met enige ervaring (minimaal 1 jaar). Mocht je niet
over de gevraagde ervaring beschikken, maar de rest van de vacature spreekt je wel aan,
schroom dan niet om toch te reageren
 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 naast gezelschapsdieren ook belangstelling heeft voor de andere diersoorten
 Iemand die wil participeren in de algemene dienstregeling (1 op 4)
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)

