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Mobil Dyrlæge søger en frisk og erfaren
dyrlæge

Hvad vi søger:

Grundet travlhed i klinikken søger vi en ekstra dyrlæge, som kan indgå i vores team.
Vi søger en dyrlæge, der ligesom os vægter faglighed og fællesskab højt, og som er frisk på
en alsidig arbejdsdag. Der tilbydes en fast stilling på fuldtid, som efter aftale fleksibelt
tilrettelægges indenfor klinikkens åbningstider mellem kl. 09-19. Vi har også interesse for
deltidsansøgninger.
Vi søger en erfaren, dygtig og tillidsvækkende dyrlæge, som kan arbejde selvstændigt.
Tidligere erfaring indenfor almen kirurgi er en fordel.

Hvad kan du forvente:
Som vores kommende kollega kan du først og fremmest forvente et godt arbejdsmiljø på en
fleksibel arbejdsplads, hvor godt humør og humor er i højsæde. Klinikkens motto er ”Vi har
det godt!”, hvilket vi tilstræber hver dag for at kunne yde den bedste indsats for både
patienter og klienter såvel som for kolleger.
Som dyrlæge hos os kommer du til at arbejde selvstændigt med diagnosticering, behandling
og operation af patienter. Som team støtter vi dog altid hinanden i løsning af opgaver. En
god sparring både internt og eksternt er for os essentielt for bedste behandling af patienter
samt individuel og fælles faglig videreudvikling.
Vi betragter faglig udvikling som et fælles ansvar, og går du med et ønske om videre
udvikling i retning af et fagligt speciale, er vi også meget åbne for at være med til at indfri
disse ambitioner.
Som udgangspunkt er der ingen vagtforpligtelser forbundet med jobbet, men der er
mulighed for at lave aftale om, at du kører til hjemmekonsultationer og har vagtansvar i
begrænset omfang.
Går du med et ønske om at blive medejer, er partnerskab på længere sigt ikke en udelukket
mulighed.

Om os:
Mobil Dyrlæge ApS på Frederiksberg er en hyggelig lille, veludstyret klinik, som udover
diverse standard ydelser på klinikken også tilbyder hjemmekonsultation og vagtservice til
familiedyr. Klinikken ejes af dyrlæge Manouchehr, som indgår i det daglige team. Vi er på
nuværende tidspunkt to dyrlæger, fire dyrlægestuderende og én kontorassistent. Klinikken
har åbent alle hverdage fra 09-19. Klinikken råder over tandunit, fuldt røntgenudstyr,
tandrøntgen, ultralydsscanner, in-house laboratorium med komplet blodprøveapparat
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herunder blod-typning samt operationsfaciliteter til diverse bløddelskirurgi herunder
inhalationsanæstesi.

Din ansøgning:
Send din ansøgning og CV til kontakt@mobildyrlaege.dk eller ring til klinikejer
Manouchehr på tlf.: 28922694. Du er også meget velkommen til at kigge forbi klinikken
med din ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler.
Vi ønsker tiltrædelse til stillingen snarest muligt.
Vi ser frem til at høre fra dig – god dag!

