
DIERENARTSASSISTENT met passie voor het vak 

Werken in een jonge dynamische praktijk in het mooie Drenthe 

Kom jij ons team versterken en bijdragen aan het welzijn van paarden? 

Solliciteer dan direct en start in deze uitdagende baan!  

Als jij past in ons team, ben je een assistent die het als een uitdaging ziet om werkzaamheden 

tot in de puntjes af te ronden en zo de dierenartsen te ontzorgen.      

Je bent bevlogen en je krijgt energie van je vak. Je bent punctueel, flexibel, zelfstandig, een 

aanpakker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent niet alleen paardenmens, 

maar ook mensen-mens: klantvriendelijk, communicatief sterk en een echte teamplayer. 

Daarnaast ben je natuurlijk ook een echt vakmens, voor wie het ondersteunen in goede 

kwaliteit diergeneeskunde een vanzelfsprekendheid is. Werkervaring met paarden en ons 

softwarepakket Animana zijn een pré. Goede beheersing van het Nederlands in woord en 

geschrift en uitstekende administratieve vaardigheden zijn onmisbaar. Sollicitanten dienen 

niet-rokers te zijn.  

Wij bieden: 

 Een dienstverband van 16-24u 

 Een werkplek waar jouw mening telt  

 Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en bijscholing  

 Salariëring conform CAO, bij gebleken geschiktheid groei in uren bespreekbaar 

 

De praktijk 

Onze praktijk is in 2015 opgericht en bestaat inmiddels uit een team van 3 paardenartsen en 

1 assistent. Wij zijn een praktijk waar we naast goede veterinaire zorg, veel waarde hechten 

aan rust en aandacht voor mens en dier. De bedrijfsauto’s zijn modern ingericht en we 

beschikken over een praktijkruimte met mogelijkheid tot opname, röntgen, echo, 

merriebegeleiding en staande operaties. Het praktijkgebied is rijk aan paarden en prachtige 

natuur, maar toch ligt de praktijklocatie slechts een kwartier verwijderd van de Drentse 

hoofdstad Assen 

Wil je als individu en als onderdeel van het team echt iets bijdragen aan onze praktijk en aan 

de patiëntenzorg?  Ben jij op zoek naar een dynamische baan met eigen verantwoordelijkheid 

en denk jij binnen ons team te passen, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Je 

sollicitatiebrief met curriculum vitae stuur je naar info@dierenartsroos.nl  
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