
 
 

 
 
 
 
 

 

 

19-01-2023 - PARAVETERINAIR 

De leukste gezelschaps-dierenkliniek in Arnhem 
is, op zoek naar een teamgenoot! 

Wij zijn een gezellige praktijk met drie vestigingen aan de rand van de prachtige stad Arnhem. Ons enthousiaste team 
bestaande uit  7 dierenartsen en 10 paraveterinairen. Wij zijn hard op zoek naar een spontane paraveterinair als uitbreiding 
op ons team.  Als praktijk bieden wij de beste veterinaire zorg en service voor patiënt en cliënt. De praktijk is o.a. uitgerust 
met echografie, hoog niveau tandheelkunde, (laparoscopische) chirurgie, digitale röntgen, uitgebreide bloedanalyse en 
cytologie. Meer informatie over onze kliniek: www.dierenartsarnhem.nl 

Wie zoeken wij: 

 Een allrounder die van aanpakken houdt. 

 Ervaring is een pre maar geen vereiste.  

 Een enthousiaste collega die graag eigen projecten oppakt (paraveterinair consulten/ administratieve taken) en 
zichzelf daarin verder wilt ontwikkelen.  

 Een collega met een patiëntgerichte houding, een warm hart naar mens en dier.  

 Een collega die in ons gezellige team past, de klik onderling vinden wij heel erg belangrijk. 

Wat kunnen wij jou bieden: 

 Een goede werksfeer, waar eigen inbreng en ontwikkeling wordt gewaardeerd en gestimuleerd.  

 De mogelijkheid om ook administratieve taken op te pakken naast het werk op de werkvloer.  

 Een fijne werkplek, in een gezellig en enthousiast team. 

 Salaris conform het arbeidsregelement van CVS. 

 Opbouw extra vakantie dagen tijdens dienstjaren, mogelijkheden om extra vakantie bij te kopen. 

 Mogelijkheden voor verlengd zwangerschapsverlof. 

 Geen diensten, deze worden uitbesteed aan het Dierenziekenhuis in Arnhem. 

Wat zegt het team?  

‘’Er zijn veel doorgroeimogelijkheden binnen de kliniek, jaarlijkse nascholingen en eigen taken waardoor je meer 

verantwoordelijkheid krijgt binnen de kliniek. De OK ’s en tandheelkundige behandelingen ervaar ik na een paar jaar nog 

steeds als uitdagend en leerzaam. Onze dierenartsen hebben verschillende specialisaties waardoor de behandelingen elke 

week uiteen lopen.  

‘’Het jonge en hechte team zorgt voor een fijne werkplek. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en doorgroeimogelijkheden.’’ 

Spreekt dit verhaal je aan en ben je nieuwsgierig geworden naar ons?     

Stuur dan je sollicitatiebrief (met CV) naar:  Liza.Gillatt@cvsvets.nl 

We nodigen je graag uit onder het genot van een kop koffie om je de kansen en mogelijkheden te laten zien in de praktijk. 
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