
     
                              
 

  

GELRE Dierenartsen, is een vooruitstrevende en ambitieuze gemengde dierenartsenpraktijk.  

Onze praktijk maakt deel uit van De Oosthof, dé veterinaire dienstverlener van Noordoost-Nederland, opgebouwd 

uit drie samenwerkende praktijken met in totaal 7 locaties en 35 dierenartsen. 

 

Wij zijn op zoek naar een       Gezelschapsdierenarts 

 

Ons team van 5 dierenartsen, 12 paraveterinairen en een praktijkmanager staat voor het succes van GELRE 

Dierenartsen. Werkplezier en werkgeluk van onze medewerkers staan bij ons voorop. Het afgelopen jaar hebben 

we daarom flink geïnvesteerd in ons team. En daar gaan we de komende jaren zeker mee door. We schenken 

aandacht aan persoonlijke groei en het benutten en ontwikkelen van talenten.  

 

Onze missie: 

Samen sterk voor uw dier, dat is waar het bij ons om gaat. Dat is een teamprestatie van dier, klant en 
medewerkers. Vanuit onze missie geven wij u en uw dier alle zorg en aandacht. 
 
Onze kernwaarden: 

Aandacht, betrokkenheid, bevlogenheid, respect, enthousiasme, trots, kwaliteit, deskundigheid en 
resultaatgerichtheid 
 

Wanneer ga jij je bij ons sterk voelen? 

 Als onze kernwaarden je aanspreken. 

 Als je gelooft dat jouw talenten aansluiten bij onze missie en andersom. 

 Als je je persoonlijk wilt blijven ontwikkelen. Daarvoor zijn bij onze praktijk legio mogelijkheden. Wij 

bieden onze medewerkers standaard coaching aan, mocht je dat fijn vinden. 

 Als je actief je bijdrage wil leveren aan het team, dat in een uitdagende en mooie ontwikkelingsfase zit. 

 

Wat  verwachten wij van jou: 

Wij kijken naar ‘wat er in je zit’ en niet zozeer naar ‘wat je kan’. Dat laatste kunnen wij je leren. Relevante ervaring 

is wel een pré, maar dus geen must. 

 1
e
 lijns diergeneeskunde en bij voorkeur ervaring in chirurgie en echografie.  

 Meedraaien in een goed geregeld dienstrooster; 1 op 7 in samenwerking met een buurtpraktijk.  

 Interesse en gedrevenheid om je veterinair verder te ontwikkelen.  

 

Wij bieden: 

 Functie voor 32-40 uur per week. 

 Een leuke klantengroep.  

 In het patiëntenaanbod ligt de nadruk op honden, voor katten zien we groeimogelijkheden.  

 Goed ingerichte praktijk met voldoende ruimte voor ontwikkeling en groei 

 Beloning tenminste volgens CAO.  

 

Word je gepakt door deze mooie uitdaging? Je bent meer dan welkom! 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar itenbarge@gelredierenartsen.nl 

Natuurlijk kun je ook bellen voor informatie met de praktijkmanager, Irma ten Barge, 0544-356055. 

Meer informatie over GELRE Dierenartsen is te vinden op onze website  https://www.deoosthof.nl/gelre-

dierenartsen/ 
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