
Join the club, 
wij hebben plek voor jou!

Aquapark 11 
VEENDAM

0598 62 22 34

@dierenkliniekteveendam

Dierenkliniek Veendam bestaat uit een jong 
enthousiast team van vijf dierenartsen en elf 
assistentes. Met z’n allen bedienen we:
Hond, Kat, Paard, Rund, Geit & Varken.

ommeland-dierenkliniek.nl
info@odkveendam.nl
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naast een uitdagende, 
dynamische werkplek 
met volop begeleiding, 
bovenal de vrijheid dat 
je jezelf kunt 
ontwikkelen. Ons 
motto luidt: zonder 
(persoonlijke) vrijheid 
bloeit niemand!

Ken jij jezelf? Heb jij de ambitie om als allround-dierenarts Drenthe en Groningen te 
verkennen of ben je meer van de verdieping en het werken aan een (eigen) special-
isme? Wil jij iets “neerzetten” voor de toekomst met grote of kleine huisdieren, dan 
zijn er volop mogelijkheden voor jou binnen Dierenkliniek Veendam.

SOLLICITEREN

WIJ BIEDEN

SALARIËRING
Salariëring is naar inzet en prestaties en minimaal conform het cao-niveau. 
Huisvesting (appartement) en (bedrijfs)auto zijn optioneel en bespreekbaar.

Stuur je sollicitatiebrief naar info@odkveendam.nl of bel 0598 62 22 34 en vraag 
naar Huub of Gooitzen.

ZOEK JIJ
werkplezier, plezier 
met collega’s en wil 
je jezelf ontplooien 
binnen onze 
organisatie? Pak dan 
de telefoon of het 
toetsenbord en 
reageer!

Het invullen van de operationele werkzaamheden binnen de verschillende 
disciplines is naar keuze: combinaties van meerdere diersoorten zijn altijd mogelijk.

Waar en met 
welk(e) dier(en) 
wil jij binnenkort, 

staan in ons team?

Wegens uitbreiding van de praktijkwerkzaamheden door de start van een nieuwe 
vestiging gezelschapsdieren en uitbreiding van het aantal geiten- en 
rundveehouders, willen wij graag in contact komen met één collega of twee col-
lega’s die gedreven is/zijn of wellicht een band kan/kunnen repareren (zie foto).

naast een uitdagende, 
WIJ BIEDEN

Wegens uitbreiding van de praktijkwerkzaamheden door de start van een nieuwe 

GEZOCHT: DIERENARTS (M/V)
invulling diersoort naar keuze


