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

 
 

Ons team zoekt een enthousiaste 
 

Dierenarts Gezelschapsdieren 
Locatie Velp en Doesburg 

 
(24 - 32 uur per week) 

 
 

DE PRAKTIJK  

De Graafschap Dierenartsen is een moderne gemengde praktijk in de Achterhoek en  

de Liemers. Met onze Landbouwhuisdieren locatie in Steenderen, Paardenkliniek in  

Vorden en Gezelschapsdierenklinieken in Vorden en Doesburg en dependances  

in Brummen, Didam, Dieren, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Velp, Wehl, Zutphen-centrum  

en Zutphen-Leesten staan wij garant voor hoogwaardige 24-uurs dienstverlening. 

Binnen onze praktijk zijn, verdeeld over 13 locaties, circa 30 dierenartsen  

(waarvan 17 GD-dierenartsen) en 70 paraveterinaire assistenten werkzaam.  

Het praktijkgebied ligt tussen Arnhem, Doetinchem, Ruurlo en Zutphen. Onze 

hoofdvestigingen voor gezelschapsdieren zijn gevestigd in Vorden en Doesburg.  

 

WIJ VRAGEN  

Voor deze functie van Dierenarts zoeken we een enthousiaste kandidaat die flexibel 

inzetbaar is. De werkzaamheden zullen, vooralsnog voor twee dagen per week, 

plaatsvinden op onze locatie in Velp. Daarnaast zullen de werkzaamheden in het weekeind 

plaatsvinden op onze hoofdlocatie in Doesburg. Mogelijkheden met betrekking tot locatie, 

werkdagen en werktijden kunnen in overleg worden afgestemd. 

Ervaring als dierenarts gezelschapsdieren is een pré, maar niet noodzakelijk. We zoeken 

een collega die past in het team GD-dierenartsen, die klantgericht werkt en veterinaire 

kwaliteit nastreeft. Wonen in het werkgebied is belangrijk, of de bereidheid om hier naartoe 

te verhuizen.  

 

WIJ BIEDEN  

Zowel in Velp als in Doesburg vindt eerstelijns dienstverlenging plaats. Beide locaties 

beschikken over een laboratorium voor o.a. bloedonderzoek, urine- en faecesonderzoeken.  

We bieden veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de diergeneeskunde. 

Het team helpt en ondersteunt je waar nodig. Daarnaast is er de mogelijkheid tot 

nascholing. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Dierenartspraktijken.  

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mevr. J. Verschuur,  

HRM Adviseur afdeling personeelszaken via telefoonnummer (0575-) 58 78 79.  

Bezoek ook onze website www.degraafschapdierenartsen.nl voor meer informatie. 

Enthousiast? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar personeelszaken@dgdierenartsen.nl  

 

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

http://www.degraafschapdierenartsen.nl/

