
KLINIK MED ET STÆRKT ARBEJDSFÆLLESSKAB,
AMBITIONER OG PLADS TIL FAMILIE & FRITID
SØGER DIG

Vi glæder os til samarbejdet.
Hilsen dine 35 
kommende kolleger!

KÆRE DYRLÆGE 

Se jobopslag:
ribedyreklinik.dk/job

INTERESSERET I MEDEJERSKAB? 
HVIS MATCHET ER DET RIGTIGE, 
SÅ ER DET EN MULIGHED.  

Vi har brug for en erfaren dyrlæge for at kunne følge med kundetilgangen og samtidig kunne bevare vores høje faglighed og
serviceniveau.
Vi ønsker overlap og indflyvning, så både du og vi ved, at dette match er rigtigt.

Åbningstider: Klinikken er åben for kunder alle hverdage fra 8:00 – 17:00. Uden for dette tidsrum deler vi alle vagter med
3 andre klinikker i Syddanmark.
Sundhedsforsikring: Tilbydes alle medarbejdere. Børn under 21 år er gratis medforsikret.
Telefon: Alle vagthavende dyrlæger har fri mobiltelefon.
Kantine: Vi har en velfungerende kantine med frokostordning samt kaffe/the, frugt mv. til fri afbenyttelse.
Socialt samvær: Hvert år afholdes sommerfest og julefrokost, foruden forskellige andre sociale og faglige arrangementer.

Bliv dyrlæge hos os, hvor du får mulighed for at blive medejer
 
Ønsker du at blive dyrlæge på et veldrevet dyrehospital i vækst, hvor du på sigt får mulighed for at indtræde i ejerkredsen, og
samtidig kan bevare dit faglige fokus og udøve dyrlægegerningen?
Vores smådyrsejer udtræder af bestyrelsen om 3 år, og vi ansætter allerede nu hans afløser, fordi: 

Om os
Ribeegnens Dyrlæger består af en smådyrsklinik og en kvægsektion. Vi er et 35-personers stort og bredt sammensat hold af
dygtige mennesker med specialiserede dyrlæger og faguddannede VSP’er samt en forretningsfører, der tager sig af
administration, ledelse, HR mv. Det giver rig mulighed for faglig sparring, teamarbejde og beslutningsdygtighed – frem for alt
kan du holde fokus på at være dyrlæge. 
Vi er veludstyret med eget laboratorium, operationsstue, tandrum, røntgen osv. Har du initiativ eller kan du tilføre os nye
specialer, investerer vi gerne i både dig og tilhørende udstyr.
Vi er ISO-certificerede og har vagtsamarbejde med tre andre klinikker i Syddanmark. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor
rammer og vilkår, indflydelse, udvikling og god dialog er det bærende.

Om dig
Vi søger en klinikdyrlæge, som har nogle års erfaring. Præcis hvor mange år er ikke afgørende. Det betyder mere for os, at
du har evner og drive. Brænder du for ortopædi og kirurgi, er det en fordel. Du skal være med til at bygge videre på vores
kompetencer og har muligvis også lyst til at opbygge nye områder. Derudover har du interesse for lederskab, vil gerne gå
forrest og være med til at sætte retning for vores fælles arbejdsplads i tæt samarbejde med dine chefkolleger. Du bliver en
del af vores landpraksis, ligesom dine chefkolleger er en del af smådyrsklinikken, så du står aldrig alene.
 
Stå stærkt
Vores kolleger, uformelle omgangsform og respekt for hinanden er hovedelementer i vores kultur. Vi fejrer hinandens
succes og hjælper dig op, hvis du falder. Vi vægter et godt, varieret og udfordrende arbejdsliv, hvor der er plads til familien
og livet udenfor klinikken.
Dyrene og vores kunder er dem, vi lever og ånder for. Vi elsker at servicere og gør vores bedste for at møde og rådgive
kunderne med udgangspunkt i netop deres situation. 
Vi er en seriøs forretning med ambitioner, og empati og positiv tilgang til opgaverne ligger også i vores DNA. Derfor er smil
og latter en integreret del af dagligdagen, som vi nødig vil undvære. Faktisk er vi alle lidt ’skæve’, og når vi læner os mod
hinanden, står vi stærkt.
Er dette en kultur i din ånd og kan du se dig selv bidrage til vores fællesskab, så har du alle muligheder for succes.

Match made in heaven
Hvis det viser sig, at vi er et godt match, kan du se frem til at indgå i et stærkt ejerskab bestående af fire dyrlæger fra vores
kvægsektion og dig, som sammen tegner Ribe-egnens Dyrlæger. Du indgår i et tæt samarbejde med bl.a. vores
forretningsfører om at lede klinikken og får masser af erfaring og opbakning på den front.
Du kan som partner endvidere se frem til en god fast løn og en fornuftig forrentning af din investering.

Praktisk info
Personale: På nuværende tidspunkt er vi på klinikken 6 dyrlæger, 8 VSP’er og 2 VSP elever. På land er vi 10 dyrlæger.
Kontoret bemandes af 2 planlæggere/supportere samt en bogholder. Herudover har vi 2 rengøringspersonaler og en
blæksprutte, som passer kantinen og varetager forskellige supportfunktioner, samt havemand og forretningsfører.   

Kontakt
Har vi fanget din interesse, så send din ansøgning til jbh@ribedyreklinik.dk eller ring på tlf. 75410300 og spørg efter vores
forretningsfører Jeanette. Vi ser frem til at høre fra dig.

mailto:jbh@ribedyreklinik.dk

