
 
 

 
 
 
 
 

 

 

VACATURE DIERENARTS 

Kliniek voor Gezelschapsdieren 
 

 

Gezelschapsdierenarts en leuke collega gezocht! 

 

Altijd al willen werken in een moderne kliniek waar sparren met collega’s, kwaliteit en gezelligheid 
voorop staan? Dan nodigen we je uit om te reageren op onze vacature! 
 
Wij zijn een moderne kliniek met drie vestigingen en een vast enthousiaste team dat al jaren met elkaar 
samen werkt. 
 
Als praktijk staan wij voor hoogwaardige diergeneeskundige zorg en goede service voor patiënt en 
cliënt. De praktijk is o.a. uitgerust met digitale röntgen, echo, uitgebreide bloedanalyse, 
dentale unit en endoscopie. Daarnaast worden er naast de eerstelijns behandelingen ook 
orthopedische en laparoscopische operaties uitgevoerd. 
 

Wij zijn per heden op zoek naar een spontane en gemotiveerde dierenarts die ons team komt versterken.  

 
Wie zoeken wij: 
* Een enthousiaste dierenarts die een fijne collegiale sfeer meebrengt. 
* Bij voorkeur enige ervaring, maar is geen vereiste. 
* Door onze jarenlange ervaring met de begeleiding van co-artsen is de pas afgestudeerde     
  dierenarts meer dan welkom om te solliciteren. 
* Iemand met een patiëntgerichte houding, waarbij kwaliteit, zorg en aandacht voorop staan. 
 
 
Wat bieden wij: 
* Werken in een gezellig vooruitstrevend collegiaal team voor +/- 30u p/w.. 
* Een fijne werksfeer met de mogelijkheid om met meerdere dierenartsen samen te werken. 
* Uitstekende ( secundaire) arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris. 
* Géén diensten ( alle nacht-avond-weekenddiensten gaan naar een dierenziekenhuis dichtbij ) 
* In eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot eind december, echter mogelijkheden om door 
  te groeien na een fijne en warme introductie in onze organisatie zijn er! 
 

“ Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij je graag uit om een dag met ons mee te 

lopen op de kliniek” 

 
Stuur dan je sollicitatiebrief (met CV) brigitte.vanderham@kliniek-dieren.nl  tav B. van der Ham 
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