
VACATURE

‘Dé praktijk  
van Zuid-Oost  

Drenthe!’

Coevorden  Sleen   Sandur/Nieuw-Amsterdam
Looweg 84  Zetelveenweg 6 Dikke Wijk WZ 34 
7741 EE Coevorden 7841 BP Sleen  7833 HS Nieuw Amsterdam 
Tel. 0524 - 513 694 Tel. 0591 - 361 368 Tel. 0591 - 551 820 
 
ma. t/m vr. van  ma. t/m vr. van  ma. t/m vr. van 
08.00 tot 19.00 uur 08.00 tot 19.00 uur 13.00 tot 17.00 uur

Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe is per direct op zoek naar een vlotte persoonlijkheid, met een 
passie voor paarden, die het als een uitdaging ziet om onze klanten van de best mogelijke veterinaire zorg te 
voorzien. 

Wij vragen:  
• Een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden, een klantgerichte houding   
 en een ondernemende instelling  
•  Affiniteit en aantoonbare ervaring met paarden en interesse in eerstelijns werk, met kans op uitbreiding  
 op deelgebieden 
• Interesse in gynaecologie en gebitsbehandelingen
•  Ambitie met betrekking tot tandheelkunde
• Bereidheid om te gaan wonen in de regio 

Wat jij bij ons kunt verwachten: 
Een afwisselende en uitdagende baan, die zich volledig richt op de zorg voor de paarden. Op het gebied van 
paarden zijn wij een eerstelijns praktijk, we begeleiden merries op een hengstenstation en verrichten veel  
gebitsbehandelingen. Op één praktijklocatie is er een aparte behandelruimte beschikbaar. De praktijk kenmerkt 
zich door een informele sfeer met korte communicatielijnen onderling. Je komt te werken in een betrokken team 
waar professionaliteit en werkplezier hoog in het vaandel staan. Wij bieden een inwerkperiode met een  
(externe) coach en een uitgebreid opleidingstraject (leidend tot NVVGP-gecertificeerd gebitsverzorger) voor 
gebitsbehandelingen bij paarden. Wij zijn een ISO-gecertificeerde praktijk en bieden goede  
nascholingsmogelijkheden en begeleiding door senior dierenartsen. De praktijk is aangesloten bij de  
cao-dierenartsenpraktijken. We helpen graag bij het vinden van eventuele woonruimte. Omdat we een  
gemengde praktijk zijn, zijn er voor jou ook mogelijkheden wanneer je je op meer dan één diersoort wilt richten.  
 
Wie zijn wij:  
Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe is een dynamische gemengde praktijk in het landelijk gelegen 
zuidoosten van Drenthe, op nog geen 45 minuten rijden van Zwolle en Groningen. Een praktijk waar we met 
elkaar staan voor de zorg en welzijn van de dieren. Samen verlenen wij vanuit drie moderne praktijken in  
Coevorden, Sleen en Nieuw-Amsterdam klantgerichte en hoogwaardige diergeneeskundige zorg aan  
gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden. Hierbij staan klantvriendelijkheid, laagdrempeligheid en 
werkplezier voorop. Daarnaast zijn wij op vele fronten actief in het veterinaire veld in Nederland, wat maakt dat 
we veelal voorop lopen in onze veterinaire sector. Als praktijk zijn we lid van Kernpraktijken.

Enthousiast?
Voor meer informatie en vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Reinard Everts,  
tel. 06-42331076. Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Je uitgebreide motivatie en cv kun je sturen naar: 
everts@zod.nl. Reageren is mogelijk tot 8 juli 2021. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Dierenarts paard m/v  
Uren in overleg




