
                                                                                             

 

Dierenartspraktijk Sofie Vandervennet uit Veurne zoekt een nieuwe dierenartsassistente voor een 

fulltime job. Wij zijn een heel goed uitgeruste praktijk met een warme en persoonlijke aanpak. Onze 

patiëntjes staan centraal en daar doen we een tikkeltje extra voor.  

Jobomschrijving:  

• u bent het eerste vriendelijke gezicht dat de mensen zien aan de balie en u onthaalt de 

mensen op een charmante en sociale wijze.  

• ook aan de telefoon staat u de mensen sympathiek te woord om afspraken te maken, 

bestellingen op te nemen, of om vragen te beantwoorden.  

• Aan de balie bereidt u de rekening voor, en rekent u met de mensen af.  

• U bereidt ook de bestellingen voor, maakt de rekening hiervoor en zet alles klaar, daarna 

laat u de klanten weten dat hun bestelling klaar staat.   

• U zorgt mee voor een degelijk stockbeheer: producten bijbestellen, inkomende producten 

op de juiste plaats stockeren, ... 

• U helpt mee bij sommige operaties, u helpt ook bij de verzorging van de in -huis patiëntjes, 

en u geeft liever een knuffel teveel dan te weinig ;-).  

• Tussentijds zorgt u ervoor dat de praktijk netjes blijft, de instrumenten op gepaste manier 

gereinigd/gesteriliseerd worden, de operatiekamer voorbereid wordt voor een operatie, 

enz. 

Profiel:  

• u bent een vrolijk, sociaal en positief iemand die een groot hart heeft voor dieren en 

mensen. 

• Communicatie is één van uw sterkere punten.  

• u bent een teamspeler die heel graag mee aan de praktijkkar trekt en durft initiatief te 

nemen.  

• u  kunt vlot met een computer werken en heeft ervaring met sociale media 

• u kunt een mondje frans spreken, omdat we soms wel eens een franstalige klant over de 

vloer krijgen 

• u kunt zich vlot verplaatsen naar het werk, bij voorkeur per auto.  

• mensen kunnen op korte tijd gigantisch groeien, dus ervaring is geen vereiste, enthousiasme 

des te meer.  

Is deze job geknipt voor iemand als u, mail dan snel uw CV naar Sofie.vandervennet@telenet.be  en 

misschien zien we elkaar binnenkort voor een gesprek. 
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Dierenarts Sofie Vandervennet 

Nieuwpoortkeiweg 15/003 

8630 Veurne 

Telefoon: 0494/04.02.32 
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