
Wij hebben een vacature! 
Junior Manager 

Functieomschrijving 
Zoek jij een job waar je eigenhandig het diergeneeskundig landschap kan ver-
anderen, ben jij die Junior Manager die onze organisatie verder helpt groei-
en? Bij boa 'best option for the animal’ vets for vets, kan het!  
Wij hebben de perfecte uitdaging voor jou. 

Wie ben jij? 

Een Junior Manager die continu waarde kan toevoegen voor onze klanten-dierenartsen. 
Iemand die de organisatorische vraagstukken herkent bij onafhankelijke dierenartsen(-praktijken) én er niet voor terug 
deinst de regie te pakken bij een project. 
Ben je ook nog eens analytisch, communicatief sterk, ondernemend en weet je commerciële kansen te herkennen? Zet je 
volgende carrièrestap dan bij ons en maak grote impact op onze klanten en het welzijn van de dieren!  
Daar worden wij enthousiast van, jij ook? 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een team van gedreven onafhankelijke dierenartsen die elkaar versterken, elk vanuit hun eigen expertise. 
boa staat voor ‘best option for the animal’, want het welzijn van onze patiënten staat centraal. 
Elk van onze leden kent de uitdagingen waar moderne dierenartsenpraktijken voor staan. Die samen tackelen maakt ons 
sterker. 

Wat ga je doen bij boa vets for vets? 

Als Junior Manager heb je verschillende rollen:  
je adviseert of helpt het management bij het maken van beslissingen en begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden.  
Het realiseren van groei, vergroten van naamsbekendheid, positioneren van onze organisatie, aangrijpen van commercië-
le kansen. 
Uitvoeren van onderzoeken en evaluaties, ontwerpen van systemen en procedures om werkzaamheden te vereenvoudigen 
en meetbaar te maken. Vaak met het doel om het management te ondersteunen zodat deze in staat is om efficiënter en 
effectiever te handelen.  

Wat hebben wij jou te bieden? 

Bij boa nemen we jouw groei, inhoudelijke ambities én werkplezier serieus.  
Je werkt aan grote opdrachten die op je wensen aansluiten en er écht toe doen bij een grote diversiteit aan klanten op 
verschillende locaties.  
Je hebt veel vrijheid bij het indelen van je werk en agenda en werkt samen met collega’s die hun kennis en ervaring graag 
met jou delen. Ook draag je actief bij aan de ontwikkeling van onze strategie en nieuwe producten en commerciële kan-
sen.  

En verder: 

• Een marktconform loonpakket bij een bij voorkeur fulltime dienstverband, afhankelijk van je kennis en werker-
varing; 



• Doorgroeipotentiëel vanuit verschillende invalshoeken, rekening houdende met eigen ervaring en wensen;  
• Meegroeien met het succes van boa vets for vets. 

Functie-eisen 

• Bachelor of master diploma; 
• Affiniteit en ervaring met diergeneeskunde is een troef, geen vereiste;  
• Je kunt zelfstandig een opdracht aansturen en tot een goed einde brengen; 
• Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden; 
• De kwaliteit om een eigen relatienetwerk op te bouwen en onderhouden; 
• Oog voor commerciële kansen die bijdragen aan de groei en succes van boa; 
• De beschikking over rijbewijs B; 
• Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels; 
• Bij het uitoefenen van de job werk je van thuis uit of vanop de praktijken van de boa oprichters. 

Solliciteren? 
Denk jij dat de functie van Junior Manager bij boa vets for vets de volgende stap in jouw 
carrière is? 
Kan jij in je sollicitatiebrief laten zien wat jouw toegevoegde waarde is voor ons bedrijf? 
Neem al eens een kijkje op www.boavetsforvets.be 
Voor sollicitaties graag contact opnemen via mail op info@boavetsforvets.be

http://www.boavetsforvets.be/
mailto:info@boavetsforvets.be

