
 

Dierenarts KHD/Paard gezocht! 

 
Om de praktijk verder te kunnen ontwikkelen en onze trouwe klanten een goede, 
betrouwbare service te kunnen blijven aanbieden, zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde collega voor een langdurige samenwerking. 
 
De praktijk? 

DAP Het Vossenhol (Combinatie KHD/paard), gelegen te Maldegem, Oost-
Vlaanderen, België. 

Wij zijn werkzaam met 3 dierenartsen en 1 dierenartsenassistente in 2 goed 
uitgeruste praktijken. 
 

Paarden:  

Recent praktijkgebouw met 16 ruime stallen, onderzoeksruimte, opvoelbox, paddock, 
weides, ruimte voor orthopedisch onderzoek. Naast het werk op de praktijk wordt er 
uiteraard ook routinematig ambulant gewerkt voor de paarden. 
2 echotoestellen, RX, microscoop, HDE-tandenset, bloedanalyse staan ter 
beschikking. 
Eerstelijnspraktijk: reproductie (KI vers en diepvries, afveulenen) en veulenzorg tijdens 
het “seizoen”, vaccinaties, koliek, respiratoire aandoeningen, wondverzorging, 
castraties, tandheelkunde, orthopedie,… 
Trouwe klanten, zowel particulieren als enkele grote fokkerij- en sportstallen. 

 

KHD: 

We beschikken over 2 kleine huisdierenpraktijken (1 gelegen in het landelijke 
Vossenhol en 1 in het centrum van Maldegem). Net als bij de paarden beschikken wij 
over heel wat onderzoeks- en behandelapparatuur (echografie, RX, microscopie, 
bloedanalyse, tandenunit, gasanesthesie, hospitalisatie).  



Wie zoeken we? 
 
Een gedreven persoon. 
Praktijkervaring of een afgerond internship zijn zeker een pluspunt, maar recent 
afgestudeerden met een gezonde dosis beginnersenthousiasme mogen zeker ook 
reageren. 
Iemand voor wie een grondig onderzoek, correcte diagnostiek en eerlijke 
behandeling van de patiënt belangrijk is. 

 
 
Wat bieden we? 
 
Een goed lopende, goed uitgeruste praktijk met voldoende potentieel om uit te 
breiden. 
Een gemoedelijke, flexibele werksfeer met korte communicatielijnen onderling en 
naar de klanten toe. 
Mogelijkheid tot eigen inbreng en initiatief. Ruimte om je verder te ontwikkelen op 
gebieden waar jouw interesses en competenties liggen. 
Intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan als volwaardige collega’s. 
Verdere zaken omtrent startdatum, aantal uren, verwachtingen, … zijn flexibel en 
bespreekbaar. 

Een goede work/life balance vinden we erg belangrijk.  

Er is een volledig uitgeruste wagen beschikbaar tijdens de werkuren en een GSM-
abonnement. 

We hebben een appartement op de praktijk ter beschikking voor de wachtdiensten 
mocht het niet mogelijk zijn om zich onmiddellijk in de buurt te komen vestigen. 
 
 
Interesse? 
 
Michiel De Clerck 
Oude Burkelslag 23 
9990 Maldegem 
info@daphetvossenhol.be 
0472/981159 


