
Beste Nieuwe Collega,  

Wij zijn op zoek naar U! 

Wij denken dat het een goed idee is dat je in onze praktijk komt  werken 

omdat: 

-onze praktijk al een tijdje ‘goed boert’, daarom zijn we op zoek naar vers bloed                                  

om ons team rundveedierenartsen te versterken.  

-wij er alle 5 van overtuigd zijn dat samenwerken in groepsverband massa’s voordelen heeft.                       

(je kunt in alle opzichten maar beter wat groter zijn om relevant te zijn en te blijven). 

-je bij ons een gedegen opleiding tot praktijkdierenarts krijgt.                                                                                                            
(bij ons geen toestanden als: hier een adressenlijst en een doos medicamenten en begin er maar aan)                                                                                                                                                                 

(we gaan ervoor zorgen dat je vol zelfvertrouwen en met kennis van zaken de problemen van                                         

onze klanten  kunt oplossen)  

-wij je een correcte verloning gaan aanbieden 

-een goede work-life balance bijdraagt tot een betere of toch op zijn minst                                         

een gelukkigere dierenarts.                                                                                                                                                           
(vandaar dat we er 25j geleden al voor gekozen hebben om in groep te gaan en blijven werken)                                                                                                                                                                                                                                                                             

(iedereen die in onze praktijk is begonnen, is gebleven en is zelfs vennoot geworden,                                                            

het personeelsverloop is dus nul) 

-onze assistente er ervoor zorgt dat je je op je werk als dierenarts kunt focussen                                  

en niet al je vrije momenten moet besteden aan papieren, papieren, ….      

-wij je een job aanbieden als practicus in een groeiende en bloeiende praktijk in                             

het hart van het Hageland.  

Nog niet overtuigd om bij ons je passie voor de diergeneeskunde verder te komen 

uitdiepen??    Spring eens bij ons binnen of stap eens bij een van ons in de auto,                                              

en ontdek waarom het een super idee is om bij ons te komen werken.     

 

ATLASDIERENARTSEN uit Tielt-Winge in Vlaams-Brabant is een gemengde groepspraktijk  bestaande                             

uit 4 dierenartsen en 1 dierenartsassistente. Wij bieden diergeneeskundige zorg aan zowel                                         

professionelen (landbouwers, manegehouders en kennelhouders) als  particulieren en staan in voor                                 

de diergeneeskundige verzorging en begeleiding van zowel runderen (melk- en vleesvee), paarden                               

en kleine huisdieren.   3 jaar geleden zijn we verhuisd naar een volledige nieuwe en up-to-date                                                   

ingerichte praktijk langsheen de N2 van Leuven naar Diest.                                                                                                                                                                           

Wil je meer info over deze jobaanbieding, een stageplek of om gewoon eens mee te rijden                                                               

 contacteer ons op:     info@atlasdierenartsen.be    of  016/620693                                                         


