
Ønskes: Erfaren kæledyrsdyrlæge til fast stilling som 
primær dyrlæge, med mulighed for medejerskab.

Vi søger en erfaren dyrlæge med lyst til at arbejde som primær 
dyrlæge på dyreklinikken, og for den rette, mulighed for 
medejerskab. Der er tale om en fuldtidsstilling, uden vagter.

Dyreklinikken er beliggende i Aarhus, og beskæftiger pt en dyrlæge 
(indehaveren), samt en vikar-dyrlæge. Desuden to VSP’er, og nogle
hjælpepiger om eftermiddagen.

Har du lyst til at arbejde selvstændigt, med store frihedsgrader? 
Har du gjort dig tanker om at have din egen klinik? Så har du her 
muligheden for at få opfyldt dine drømme og ønsker, og evt. at 
”få fod under eget bord” – med den indfl ydelse og de muligheder, 
det giver at blive klinikejer. 
I første omgang vil jobbet være en ansættelse hvor kemi og 
samarbejde kan blive prøvet af. Sidenhen kan medejerskab i større 
eller mindre udstrækning, efter ønske og formåen, blive en realitet. 

Om dig:
- Du er vant til at arbejde selvstændigt og har den brede erfaring og 
de nødvendige kompetencer, der gør det muligt at tage hånd om 
de fl este situationer.
- Du er indforstået med, og interesseret i, at arbejde efter ”LOW 
Stress handling-principper”, som er en del af klinikkens DNA.
- Du er optaget af yde den allerbedste service til vores kunder 
og deres dyr.
- Du er god til at kommunikere, er en loyal teamplayer, der besidder 
gode samarbejdsevner.
- Du har lysten til at videreudvikle klinikken, tage ansvar og bidrage 
positivt til klinikkens fortsatte vækst.
- Du har måske særlige fagkompetencer eller din egen forretning/
kundeportefølge, som kunne være et aktivt for klinikken.
- Dit privatliv tillader, at du kan fokuserer på dit engagement som 
primær dyrlæge og senere medejer.

Send en præsentation af dig selv, samt din motivation for at søge 
stillingen til klinikindehaver dyrlæge Camilla Agger. 

byens-dyreklinik.dk
byensdyreklinik@gmail.com


