
HOE MAAK JIJ ONZE KLANTEN BLIJ?
Door je open houding en zelfstandige manier van werken. Doordat je goed 
kunt luisteren en je kunt inleven in onze klanten. Door je enthousiasme 
en je deskundigheid. Door Compassionate Care. Je wilt iedereen helpen, 
maar wel op de manier waar wij als praktijk voor staan: oprechte 
diergeneeskunde, in een warme persoonlijke sfeer, waar heel veel kan, 
maar waar weinig moet.

HOE MAAK JIJ ONS BLIJ?
Uiteraard door goed in je vak te zijn. Je kunt zelfstandig werken, maar wel 
als onderdeel van een team. Je bent oplossingsgericht, maar je kent je 
grenzen. Je bent niet bang om je mening te geven, zowel vakinhoudelijk 
als over niet-klinische zaken. Daarnaast kun je omgaan met (opbouwende) 
kritiek en ga je uitdagingen niet uit de weg. Je bent leergierig en bereid om 
de lat hoog te leggen. 
Gaat dit over jou, dan maak jij ons zeker blij!

HOE MAKEN WIJ JOU BLIJ?
• Door het warme bad, in ons gezellige team!
• Door onze splinternieuwe en zeer goed uitgeruste praktijk in Middelburg
• Door de mogelijkheid (en wens) om je verder in je vak te ontwikkelen 

(ESAVS cursussen!)
• Door een goede balans tussen werk en privé
• Door een prachtige woon-, en leefomgeving, met betaalbare huizen 

en een permanent vakantiegevoel in de groenblauwe oase tussen de 
Nederlandse en Belgische Randstad.

• Doordat je je hond mag meenemen naar je werk!

Wij zoeken een dierenarts! 
Voor 20 tot 40 uur per week

DAN IS DIT WAT WE JE BIEDEN
Geld en zo…
Een salaris met de CAO voor dierenartsen als 
uitgangspunt. (https://www.bpl-dierenartsen.nl/cao-
dierenartspraktijken-2020) Daarnaast kijken we naar je 
prestatie en je ontwikkeling daarin. Word jij beter, dan wordt de 
praktijk dat ook en dat willen we graag belonen. 

Invloed
Je krijgt zeker invloed (net als de rest van het team), want 
uiteindelijk runnen we de praktijk met elkaar!

Je persoonlijke ontwikkeling
Jouw ontwikkeling is belangrijk voor jezelf, maar ook voor ons 
als praktijk. Daarom geven we je elk jaar de mogelijkheid om 
ergens in Europa een ESAVS cursus te volgen. 
Ben jij onze kandidaat? 

Blij en nieuwsgierig geworden? 
Neem dan contact met ons op via 0118-226830, 
of stuur een mailtje naar Veroline Meulblok via 
info@duintopdierenkliniek.nl en kijk gerust eens 
op onze website: www.duintopdierenkliniek.nl

Wij zijn Duintop 
Dierenkliniek!

 
Met drie dierenartsen en zes 
paraveterinairen runnen we 

twee goedlopende praktijken 
in Goes en Middelburg. 
Wij houden samen veel 

ballen in de lucht, maar we 
kunnen daar nog wel wat 

hulp bij gebruiken. 
Het liefst van een dierenarts, 

jong van geest, met liefde 
voor het vak. 

We streven naar een goede 
balans tussen werk en privé, 

zodat er genoeg tijd over 
blijft om te genieten van zon, 

zee en strand, want daar 
hebben we hier in Zeeland 

genoeg van!

Eerlijk en Vertrouwd




