Vacatures voor Dierenarts
Dierenkliniek Hulsterheide Tessenderlo

Wij zijn vandaag op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste dierenartsen die ons team wil komen
versterken om de kleine huisdieren de beste zorgen te kunnen bieden.
Voorstelling:
Wij zijn een bloeiende dierenkliniek voor kleine huisdieren gevestigd in Tessenderlo met meer dan 30 jaar
passie voor dieren. Een kliniek waar het dier en de klant altijd centraal staat.
Sinds 2018 zijn we gehuisvest in een gloednieuw gebouw. Dierenkliniek Hulsterheide maakt deel uit van IVC
Evidensia (https://evidensia.be/)
Bezoek zeker onze website voor meer info: http://www.hulsterheide.be/
Wie zoeken wij:
• Dierenartsen
• Je bent leergierig en gepassioneerd
• Je bent ondernemend en klantgericht
• Je bent sociaal en communicatief
• Je bent een echte teamspeler

Wij voorzien:
• Een moderne en goed uitgeruste kliniek. Onze kliniek is voorzien van 5 consultatieruimtes, 3
operatieruimtes, een recovery room en we zijn uitgerust met state of the art apparatuur zoals een
digitale RX, in-huis labo (bloed/urine/stoelgang/cytologie/..), echografie, gasanesthesie, alle
mogelijke endoscopieën, volledige apparatuur voor gevorderde tandheelkunde en nog zoveel meer…
• Ondersteuning van 5 ervaren dierenartsen en 6 assistenten die altijd bereid zijn om te helpen
• Bijscholingen, zowel binnen als buiten onze kliniek
• Een aangenaam werksfeer en werkrooster voor iedereen, zodat een goede work-life balance
mogelijk is
• Voltijdse betrekking voor een langdurige samenwerking met vergoeding op basis van prestaties en
ervaring

Ben jij die nieuwe collega die wij zoeken?
Heb je interesse en wil je mee deze kernwoorden in praktijk omzetten? Wil je eens een kijkje komen nemen,
samen met een vrijblijvend gesprek, aarzel dan niet om ons te contacteren! Je mag je CV doormailen naar
bernardghaye@hulsterheide.be of telefonisch contact met me opnemen op +32 473 31 30 31.

Wat als je geen interesse hebt, maar je kent wel iemand die wel interesse zou kunnen hebben?
Stuur deze info zeker naar die persoon. Deel de contactgegevens van jouw persoon met de kliniek en
wanneer we de door jouw voorgestelde kandidaat aanwerven ontvang je een bruto geldbonus van 2.500
Euro!
#kwaliteit #passie #vooruitstrevend #evolutie #teamspirit #communicatie #funatwork

