
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Vacature: Dierenarts 

 

De leukste gezelschapsdierenkliniek in Arnhem, is nog steeds op zoek naar 
een teamgenoot! 

Ondanks het grote aantal vacatures hopen we toch dat je de tijd neemt om deze vacature nog eens door te 
lezen! Wij zijn namelijk een hele gezellige praktijk met drie vestigingen aan de rand van de prachtige stad 
Arnhem. Ons enthousiaste team bestaande uit  7 dierenartsen en 8 paraveterinairen. Wij zijn hard op zoek naar 
een fijne collega dierenarts als uitbreiden van ons team.  

Als praktijk bieden wij goede diergeneeskundige zorg en service voor patiënt en cliënt. De praktijk is goed 
uitgerust met echografie, hoog niveau tandheelkunde, (laparoscopische) chirurgie, digitale röntgen, 
uitgebreide bloedanalyse en cytologie. Als jij je wilt toeleggen op een ander gebied is er van alles mogelijk!  
Meer informatie over onze kliniek: www.dierenartsarnhem.nl 

Wie zoeken wij: 

• Een enthousiaste dierenarts; ervaring is niet vereist maar wel een pre 

• Een proactieve, empathische en communicatieve dierenarts met goede sociale vaardigheden 

• Een collega met een patiëntgerichte houding, waarbij kwaliteit, zorg en aandacht voorop staan 

• Een dierenarts die in ons gezellige team past, de klik onderling vinden wij erg belangrijk 

Wat kunnen wij jou bieden: 

• Een goede werksfeer, waar eigen inbreng wordt gewaardeerd en gestimuleerd  

• Een fijne werkplek, werken in een gezellig vooruitstrevend en enthousiast team 

• Vrijheid en mogelijkheden tot ontwikkeling van eigen vakgebied 

• Salaris conform het arbeidsregelement van CVS 

• Opbouw extra vakantie dagen tijdens dienstjaren en de mogelijkheden om 2 weken extra vakantie bij 
te kopen. 

• Mogelijkheden voor verlengd zwangerschapsverlof 

Spreekt dit verhaal je aan en ben je nieuwsgierig geworden? 

 

Stuur dan je sollicitatiebrief (met CV) naar:  brigitte.vanderham@cvsvets.nl  of bel met Sanne Roozen: 06 
18909571   We nodigen je graag uit onder het genot van een kop koffie om je de kansen en mogelijkheden te 

laten zien in de praktijk. Wij zorgen zelfs voor een stuk taart erbij! 
 

  

  

  

  

  
 

Dierenarts Arnhem 

Arnhem 

+/-20 tot 30 uur 

Per heden 

Dagen in overleg 

 

 

Website: www.dierenartsarnhem.nl  

Facebookpagina: https://www.facebook.com/dierenartsarnhem  
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