Kan det friste?
Travl hverdag med interessante patienter, kollegialt fællesskab, loyale klienter og ISO certificeret ’styr på
sagerne’
Fra efteråret kan vi tilbyde barselsvikariat med mulighed for efterfølgende fastansættelse, der vil give dig
mulighed for at fylde arbejdsdagen med kirurgi, medicinske patienter, tandbehandlinger og meget mere
sammen med kolleger der brænder for deres fag. Vi spænder fagligt vidt og har særlige kompetencer inden
for onkologi, kardiologi, dermatologi, intern medicin, ortopædkirurgi med mere.
Vores dygtige veterinærsygeplejersker hjælper os med at få dagen til at glide og styrer med sikker hånd
både skranke og operationsstue.
Hvis du som minimum har basal kirurgisk erfaring og er vant til fuld bookede konsultationsdage vil du
hurtigt finde dig til rette på Bygholm Dyrehospital.
Vi sætter lige stor pris på den hyggelige hvalpevaccination og de akutte operationer. Selvom Bygholm
Dyrehospital nu har over 40 år på bagen som selvstændigt dyrehospital føler vi os stadig unge. Vores
klienter er en god blanding af dem der har været med fra start og førstegangsejere der skal tages særligt
godt om. Vores klienter og patienter fortjener det bedste både fagligt og menneskeligt og det skal du
selvfølgelig have en ambition om at kunne levere.
Vi glæder os til din ansøgning:-)
Med venlig hilsen
Bygholm Dyrehospital

Praktisk information:
Bygholm Dyrehospital er med placeringen i Horsens næsten Danmarks centrum; på mindre end tre timer kan du nå
stort set hvor som helst inden for landets grænser.
Vi er 6 dyrlæger, 5 veterinærsygeplejersker og 4 veterinærsygeplejeelever. Du kan selvfølgelig se mere om os på
hjemmesiden: www.bygholm-dyr.dk
Stillingen er 37 timer. Vi håber på at kunne besætte stillingen fra 1. september 2020, men er villig til at vente på den
rette. Vikariatet forventes at løbe til ultimo 2021.
Du vil ikke blive pålagt vagter, men eftersom vi holder åbent lørdag formiddag vil der indgå lørdagsarbejde cirka hver
5. weekend.
Der vil blive indkaldt til samtaler løbende hvor du vil få mulighed for lære os nærmere at kende. Du er mere en
velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til GDPR.
Yderligere information og ansøgning til Heidi Spåbæk: hs-post@hotmail.com

