
Wij zijn op zoek naar dierenarts voor
Sterkliniek Rotterdam

STERKLINIEK ROTTERDAM (Hoogvliet en Spijkenisse) biedt
uitgebreide diergeneeskundige zorg. Denk daarbij aan
chirurgie, medische beeldvorming (echo, röntgen) ,
bijzondere dieren en zelfs een revalidatiecentrum.
 
 

Sinds juni 2018 maken wij naast onderdeel te zijn van de
Sterklinieken ook deel uit van ANICURA Zweden. AniCura is
één van Europa’s toonaangevende aanbieders van
hoogkwalitatieve veterinaire zorg voor gezelschapsdieren.
De onderneming is ontstaan uit de gedachte dat het delen
van kennis en middelen de veterinaire zorg ten goede komt.
Deze gedachte delen wij van harte. De belangrijkste
woorden in de visie van AniCura zijn: Samen, compassie,
open en eerlijk.
 
 

Wij zijn op zoek naar een
 
 

                       GEZELSCHAPSDIERENARTS M/V
 
 

voor minimaal 24 uur die ons gaat ondersteunen in de
eerstelijns en bij interesse zeker ook in de tweedelijns
diergeneeskundige zorg.
 
 

WAT VOOR PRAKTIJK ZIJN WIJ?
Klantvriendelijkheid en de tijd nemen voor een patiënt en
de eigenaar staan bij ons centraal.
Herken jij jezelf in de volgende competenties?
• Klantgericht
• Sociaal vaardig
• Doorzettingsvermogen
• Leergierig
• Analytisch vermogen
 
 

WAT VERWACHTEN WIJ VAKINHOUDELIJK?
• Capaciteit en interesse om bepaalde deelgebieden binnen
de diergeneeskunde verder te ontwikkelen.

• Het meedraaien in de diensten (gunstig dienstrooster,
geen nachten)
• Geen ervaring is geen probleem.
 
 

WAT BIEDEN WIJ?
• Een baan voor minimaal 24 uur per week, uren in overleg
met jou.
• Ruimte en begeleiding om je verder te ontwikkelen.
• Binnen AniCura is persoonlijke ontwikkeling en
nascholing een speerpunt en hier ligt bij ons ook sterk de
aandacht op.
• Indien je nog geen ervaring hebt krijg je eerst uitgebreide
begeleiding en pas als je er klaar voor bent ga je alleen
spreekuur en diensten draaien.
• Werken in een goed geoutilleerde kliniek en een
supergezellig team.
Woonruimte beschikbaar indien gewenst.
 
 

SOLLICITEREN?
 
 

Je kunt je sollicitatie tot 31 januari mailen naar
jasper.willems@anicura.nl. Laat ons weten welke gebieden
binnen de diergeneeskunde jouw interesse hebben en
hopelijk pas jij helemaal in ons team!
 
 

Wil je eerst eens een dag meelopen om de sfeer te proeven
en de mogelijkheden te zien, geen probleem!
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