Är du vår nästa veterinär?

Vi ska utöka vår ”Djurläkarfamilj” och söker efter en till veterinär. Idag har vi en

fantastisk personalgrupp som tillsammans med våra kunder bidrar till en fin familjekänsla på jobbet. Vi skrattar mycket och ofta samtidigt som vi hinner med att
hjälpa våra patienter med allt från vaccinationer till komplicerade frakturer.

Det som vår tredje veterinär har möjlighet till är att arbeta och utvecklas tillsammans med Micke och Nora som är kirurg/ortoped och medicinare. Vi får en hel del
patienter som remitteras till oss framförallt tack vare kompetensen inom kirurgi
och ortopedi. Hos oss har du möljighet att önska lite utifrån vad du är mest intresserad av att arbeta med och utvecklas inom. Det kanske är exempelvis tandbehandlingar? Vi har långa köer och en splitterny utrustning (eller nästan iaf, vår
tandröntgen är ett helt år gammal men övrigt är nytt). Eller är det kanske kirurgi
eller ortopedi som du är intresserad av? Då har du kommit till rätt plats där du kan
gå brevid Micke och lära dig mycket i vår supermoderna klinik. När det sedan
kommer till medicin har vi ju Nora, världens snällaste och klok som en bok, som vi
brukar säga.
Hos oss är personalen det viktigaste vi har för att kunna upprätthålla våra färmsta
mål om en långsiktigt hållbar klinik med stadigvarande och nöjd personal, hög
kompetens och vettiga priser. Vi är öppna för deltidsanställningar och har ingen
schemalagd jourverksamhet om så inte önskas. Vi satsar också på personalens
vidareutbildningar, friskvård och har 10 % arbetstidsförkortning utan löneavdrag.
Vi tror att vår blivande kollega är en person som är engagerad i sitt arbete, en presitgelös lagspelare som gillar att jobba flexibelt i team, är ödmjuk och duktig på att
kommunicera samt har stor ansvarskänsla. När vi hittar rätt person är begränsningarna i hur vi kan utvecklas tillsammans väldigt få. Låter det intressant?
Hör av dig till Mia med funderingar eller en ansökan. Vi anställer när vi hittat rätt
och sätter därför inget slutdatum för ansökan.
mia@djurlakarna.se
070-610 73 72
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