Söker en legitimerad veterinär

Det bästa av två världar
Gillar du att jobba självständigt ute på fältet, få frisk luft och se årstiderna växla likväl som att vara
inne på en varm mysig klinik med roliga och erfarna kollegor? Då är det här jobbet för dig.
Veterinären i Stallarholmen är en mindre privatägd klinik, i hjärtat av Mälardalen, som värnar om
kvalitet i djursjukvård och det personliga mötet med våra djurägare. Vi är för närvarande 5 anställda,
men företaget växer och vi behöver din hjälp att kunna ta hand om alla våra patienter.
Kliniken är belägen invid Mälarens strand i ett företagshus tillsammans med ett flertal andra
verksamheter; butiker, café, gym och företag. Här har vi en välutrustad smådjursmottagning med,
inhouse-lab, röntgen, tandavdelning, ultraljud och en mindre operationsavdelning.
Öppettiderna är måndag-fredag, dagtid och en del kvällstid. Vi har ej jouröppet.
Tidigare bedrev kliniken också en ambulerande verksamhet på häst och smådjur, något som vi på
grund av tidsbrist tvingats dra in på, men nu vill kunna erbjuda igen.
Vi söker dig som vill jobba både ambulatoriskt ute med häst och smådjur några dagar i veckan och
inne på kliniken ett par dagar i veckan. B-körkort och svensk veterinärlegitimation är ett krav.
Tidigare erfarenhet och specialkunskaper är meriterande, men vi sätter också stort värde på
personliga egenskaper. Tjänstens omfattning kan anpassas mellan 50-100% allt efter
överenskommelse. Tillträde snarast.
Vill du vara med på en spännande resa och ta del i vår utveckling, vill du ha en arbetsplats att trivas
på och växa med? Tycker du att det är viktigt att det är högt i tak och att ha roligt på jobbet? Vill du
vara på en arbetsplats som inte tvekar att satsa på utbildning och utveckling?

Välkommen till oss.
Skicka ditt CV och en personlig ansökan till anna.fucik@vetistallis.se.
Rekrytering sker fortlöpande. Sista ansökningsdag 2018-12-07
Mer information om företaget hittar du på www.vetistallis.se

