
 

   

   

  
www.degraafschapdierenartsen.nl 

 

 

 
 

 
Wil jij je verder ontwikkelen in een vernieuwende en uitdagende werkomgeving? 

 

 
Ons gezellige team landbouwhuisdieren zoekt een enthousiaste 

 

geborgde rundveedierenarts  

 (32 - 40 uur per week) 
 
 

DE PRAKTIJK 

Wij zijn een gemengde praktijk (landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden) met verschillende 

locaties in de Achterhoek en de Liemers. Als rundveedierenartsen werken wij vanuit onze locatie in 

Steenderen en bestaat een groot gedeelte van ons werk uit het behandelen van (melk)vee en het intensief 

begeleiden van (melk)veebedrijven. 

 
JIJ BENT  

 een geborgde rundveedierenarts (differentiatie melkvee) 

• iemand die graag positief kritisch meedenkt en meewerkt binnen onze praktijk 

• goede communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen  

• een teamspeler die bereid is, indien nodig, in de regio te komen wonen 

• enthousiast, flexibel en ambitieus, je wilt een extra bijdrage leveren aan onze praktijk 

• klant- en servicegericht, kwaliteit staat hoog bij je in het vaandel 

• bereid deel te nemen aan de avond/nacht- en weekenddiensten 

• Je vindt het leuk om jezelf te blijven uitdagen en je verder te ontwikkelen in je vakgebied 

• bij voorkeur iemand met ervaring, maar iemand die goed in ons team past is minstens zo belangrijk. 
Dus ook zonder of met weinig (actuele) werkervaring, nodigen wij jou zeker uit om te solliciteren 
 

 
WIJ BIEDEN 

• een enthousiast rundveeteam bestaande uit 9 dierenartsen en 6 paraveterinairen 

• een goed geoutilleerde praktijk, die alle ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling en nascholing 

• een praktijk waar je collegiaal ondersteund wordt, overdag en in de diensten 

• een praktijk met een prettige klantenkring van enthousiaste veehouders 

• een BPW praktijk die werkt volgens de cao 

• aantal uren en rooster, evenals startdatum in overleg 

• diensten volgens dienstrooster met een goede dienstvergoeding  

• afwisselend werk in een mooie werk- en leefomgeving 

• lease auto 
 

Ben je enthousiast en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!  
 
Je kunt je motivatiebrief en CV mailen naar personeelszaken@dgdierenartsen.nl. Voor vragen over deze 
vacature kun je contact opnemen met mevr. J. Verschuur, HRM Adviseur afdeling personeelszaken via 
telefoonnummer (0575-) 58 78 79. Voor vakinhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dierenarts Mark 
Thieme en/of Maike van de Geest, bereikbaar via telefoonnummer 0575 – 587 878 (op werkdagen tussen 
08.00 en 17.00 uur) 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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