WIJ ZOEKEN EEN DIERENARTS!
VOOR MINIMAAL 20 UUR, ZONDER ZEE-ANGST

Wij zijn Dierenkliniek Goes

Wij, dat zijn Marten (dierenarts), Veroline en
Christa (paraveterinairen). Met elkaar runnen
we een goedlopende praktijk in Goes (logisch)
en binnenkort ook in Middelburg. Wij houden met
elkaar veel ballen in de lucht, maar we kunnen
daar wel wat hulp bij gebruiken. Het liefst van een
dierenarts, jong van geest, die, naast de liefde
voor het vak, ook houdt van zon en zee, zand en
strand. Want dat hebben we in Zeeland meer dan
in de rest van het land.

HOE MAAK JIJ ONZE KLANTEN BLIJ?
Door je open houding en zelfstandige manier van werken.
Doordat je goed kunt luisteren en je kunt inleven in onze
klanten. Door je enthousiasme en je deskundigheid.
Maar ook doordat je duidelijk je grenzen aan kunt geven.
Want je wilt iedereen helpen, maar wel op de manier
waar wij als praktijk voor staan: oprechte diergeneeskunde, in een warme persoonlijke sfeer, waar heel veel
kan voor de prijs die daarbij past.

HOE MAAK JIJ ONS BLIJ?

Uiteraard door goed in je vak te zijn. Je kunt zelfstandig
werken, maar wel als onderdeel van een team.
Je bent oplossingsgericht, maar durft het ook te zeggen
wanneer je iets niet weet. Je bent niet bang om je mening
te geven, zowel vakinhoudelijk als over niet-klinische
zaken. Daarnaast kun je omgaan met kritiek en ga je
uitdagingen niet uit de weg. Je bent leergierig en bereid
om de lat hoog te leggen. En je hebt oog voor onze
planeet en dat wil je terugzien in je werk. Dat komt goed
uit, want als praktijk richten we ons meer en meer op
duurzaamheid.
Gaat dit over jou, dan maak jij ons zeker blij!

HOE MAKEN WIJ JOU BLIJ?

🙁

Dat hangt er vanaf, is dit wel ( ) of niet ( ) iets voor jou?
omdat ik graag zelfstandig werk 		
omdat ik een solist ben
omdat ik graag uitdagingen aanga en niet snel opgeef
omdat regelmaat en routine mijn voorkeur heeft
om Zeeland, het Florida van Nederland
om Zeeland, het einde van de wereld

DAN IS DIT WAT WE JE BIEDEN

• GELD EN ZO…

Een salaris met de CAO als uitgangspunt.
Daarnaast kijken we naar je prestatie en je ontwikkeling
daarin. Word jij beter, dan wordt de praktijk dat ook.
En dat willen we graag belonen.
Een woon-werkverkeer regeling, een verhuisvergoeding
(mocht je in Zeeland gaan wonen), en meer.

• INVLOED

Al neemt Marten de beslissingen, jij krijgt zeker invloed
(net als de rest van het team), want uiteindelijk runnen we
de praktijk met elkaar!

• JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Jouw ontwikkeling is belangrijk voor jezelf, maar ook
voor ons als praktijk.
Ben jij onze kandidaat? Dan mag je van ons van
18 t/m 22 november naar Stockholm voor een ESAVS
cursus echografie t.w.v. € 1.990! (geen zorgen, als je niet
van echografie houdt, dan vinden we wel een andere
discipline).

• JE GEZONDHEID

Daar zorg je primair natuurlijk zelf voor, maar met een
sportabonnement willen we je graag helpen.
Blij en nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op
met ons op via 0113-270072, of stuur een mailtje naar
Veroline Meulblok via administratie@dierenkliniekgoes.nl

