Dierenartsenpraktijk

Voorthuizen | Uddel | Garderen

Vacature dierenarts landbouwhuisdieren
DAP V.U.G. is een eerstelijns dierenartsenpraktijk aan de westrand van de Veluwe met
verschillende vestigingen in Voorthuizen, Uddel en Garderen. Vanuit deze vestigingen wordt
veterinaire zorg verleend aan zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren en paarden.
Het team van DAP V.U.G. bestaat uit 9 dierenartsen, 6 paraveterinair assistenten, 1 administratief
medewerkster/praktijkmanager en een interieurverzorgster. De dierenartsen zijn allen
gespecialiseerd in één of enkele diersoorten maar ze steken ook de handen uit de mouwen voor
de andere diersoorten.

Wie ben jij:
•
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast, flexibel en ambitieus, je wilt een extra bijdrage leveren aan onze
praktijk.
Je participeert voornamelijk in de kalverhouderij, maar je hebt ook affiniteit met de
paardentak.
Je vindt het leuk om jezelf te blijven uitdagen en je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
Je bent klant- en servicegericht, kwaliteit staat hoog bij je in het vaandel.
Je bent bereid deel te nemen aan de avond/nacht- en weekenddiensten.
Ben je pas afgestudeerd? Geen probleem, er is altijd de mogelijkheid om een collega te
raadplegen. In de dienst is er een achterwacht aanwezig.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan met een goed toekomstperspectief. De uren in overleg (32-40 uur).
De mogelijkheid om je binnen het eigen vakgebied van interesse verder te ontwikkelen.
Een gunstige dienstregeling van 1:6.
Een mooie en prettige werk-/leefomgeving centraal in het land.
Een fijne no-nonsense mentaliteit in een gezellig team en een leuke klantenkring.
De mogelijkheid om te beschikken over een lease auto.

Spreekt de vacature je aan en zou je het leuk vinden om vrijblijvend een dag mee te lopen, dan
ben je van harte welkom! Voor meer informatie en/of je sollicitatie kun je contact opnemen met
ondergetekende.
Marian van de Kamp (marian@dapvug.nl) Tel.: 0342-471316
Dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V.
Evertsenlaan 18
3781 TB Voorthuizen

