
  
 

 

 

 

Kun jij goed functioneren in een dynamische werkomgeving ? 

Ter versterking van ons team zoeken wij een 

Gediplomeerd 

Paraveterinair / Dierenartsassistent(e) 

 (24-32 uur per week) 

 

DE FUNCTIE 

Het doel van de functie is het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, waarmee je bijdraagt aan het 

optimaliseren van onze dienstverlening en de klanttevredenheid. Dit doe je door het verlenen van assistentie 

tijdens spreekuren en operaties, balie- en telefoonwerkzaamheden, schoonmaken en het verrichten van 

administratieve werkzaamheden. Je werkt hierbij volgens protocol.  

HET TEAM 

De Graafschap Dierenartsen is een gemengde praktijk waar circa 30 dierenartsen en 50 assistenten werkzaam 

zijn, verdeelt over 14 locaties in de Achterhoek en Liemers. Onze onderneming staat voor een hoogwaardige 

veterinaire dienstverlening waarbij wij, naast eerstelijns, ook gespecialiseerde zorg bieden binnen en buiten de 

regio. De tevredenheid van de cliënt en het welzijn van het dier staan hierbij centraal. 

Net als de dierenartsen, zijn ook onze assistenten op meerdere locaties inzetbaar. Afhankelijk van reistijd en 

planning zullen dit 2-4 locaties zijn. Onze hoofdlocaties in Vorden en Doesburg hebben avondspreekuur en zijn 

ook op zaterdag geopend. Op zondag geldt een aanwezigheidsdienst. 

WIJ VRAGEN 

Voor deze functie binnen onze vooruitstrevende praktijk zoeken we enthousiaste kandidaten die: 

- stressbestendig zijn en goed zelfstandig kunnen werken, zonder het teamgevoel te verliezen; 
- een klantgerichte instelling hebben met kwaliteitsbewustzijn en uitstekende sociale en communicatieve 

vaardigheden; 
- hun vak en verantwoordelijkheden serieus nemen; 
- de Nederlandse taal en MS Office goed beheersen en daarnaast het Achterhoeks dialect begrijpen; 
- beschikbaar zijn voor avond- en weekenddiensten; 
- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en eigen vervoer; 
Ervaring als paraveterinair dierenartsassistent is een pré. 

WIJ BIEDEN  

Wij bieden een afwisselende, uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen een vooruitstrevende 

praktijk. Persoonlijke groei en deskundige ontwikkeling vinden we belangrijk evenals een goede werksfeer. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao voor Dierenartsenpraktijken. 

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Groen, bereikbaar via 

telefoonnummer (0575) 58 78 85  (op maandag, woensdag en vrijdag) 

Uw sollicitatiebrief met cv kunt u tot en met 18 september 2017 mailen aan 

personeelszaken@dgdierenartsen.nl. Na deze sluitingsdatum ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk 

bericht op uw sollicitatie. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


