
Centralt beliggende klinik i Glostrup søger en ny kollega.

Vi er et team på to dyrlæger, to sygeplejersker og en dyrlægestuderende, som søger en ny 
dyrlægekollega.

Vores kunder kommer fra lokalområdet og vælger os, fordi vi er lokale, fagligt dygtige, 
og fordi vi kender dem. Vi er her ikke (kun) for at tjene penge, men også, og mest fordi,  
vi godt kan lide dyr og elsker veterinærfaget. 

Klinikken er drevet af fagdyrlæge Karin Zekiros, som i det daglige assisteres af dyrlæge Søs, 
som er certificeret diplomat i øjensygdomme, samt VSP Lotte og Mette. Derudover har vi 
god hjælp af en dyrlægestuderende.

Arbejdstiden placeres med hensyntagen til din fritid og familie og vil være på min. 21 timer 
om ugen. Vi har ikke vagtforpligtigelse, så når du har fri, har du helt fri.

• På Hovedvejens dyreklinik får du mulighed for at blive en del af et fasttømret og 
velfungerende team

• Vil du arbejde med klinisk diagnostik, lære nye teknikker og udvikle din kirurgiske 
færdighed? Vi er ikke bange for at prøve at løse opgaver på egen hånd, men henviser 
naturligvis til specialister

• Mulighed for at dele dagens arbejde med kollegaer med både humor og hjertevarme
• Eventuelt mulighed for at blive en del af VetFamilys talentprogram hvor I mødes og 

du får et netværk af dyrlæger med 0-5 års erfaring

Så hvorfor søge dette job?

Føles det rigtigt i maven?
Hovedvejens Dyreklinik er en del af VetFamily, som bistår os med rekrutterings processen. 
Din henvendelse behandles selvfølgelig fortroligt og sendes til info@mindyreklinik.dk.  
Vi inviterer til samtaler løbende. Ansøgningsfristen er den 16. september 2022 med 
ansættelsesdato efter aftale.

Mød Indehaver Karin Zekiros på videoen her og hør hende fortælle mere om 

livet på Hovedvejens Dyreklinik.
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sparring og sidemandsoplæring
ved 2 erfarne dyrlæger

Vi tilbyder

mailto:info@mindyreklinik.dk
https://vimeo.com/385787289

