
Dyreklinik nær Aarhus C søger 
dygtig veterinærsygeplejerske til fast fuldtidsstilling.  

Om dyreklinikken og jobbet:
Vi er en mindre “storby”-klinik med to dyrlæger og to veterinærsygeplejersker, samt 
ungarbejdere ansat. Jobbet på dyreklinikken et multi-funktionelt arbejde, hvor du er 
involveret i de fl este af de processer og opgaver, der er på en dyreklinik.

Vi beskæftiger os udelukkende med kæledyr. Vi er LOW-stress-handling certifi cerede, 
og hensynsfuld low-stress håndtering af dyrene er en del af vores DNA. 
Det er en prioritet hos os, at vi yder en super service til alle vores kunder på smilende 
og imødekommende vis. 
Det skal være en god oplevelse for både dyr og ejer at komme hos os. 

Hos os har en VSP en stor grad af ansvar, og udfører selvstændigt VSP-konsultationer, 
tager blodprøver, lægger venfl ons, monitorere indlagte patienter under og efter 
narkoser, udfører laboratoriearbejde - herunder mikroskopi af urin og 
ørerpræperater. Da vi er meget interesseret i dyreadfærd på klinikken, er der gode 
muligheder for også at arbejde med adfærdsrådgivning. Vi råder over tandrøntgen 
og tandunit, som også kan være et interesseområde for en kommende VSP. Vi har en 
mindre butik med salg af Royal Canin foder og plejeprodukter.

Om dig:
Vi forventer, at du:
- er glad, smilende og empatisk, gerne med erfaring fra butiksfag/servicebranchen. 
- er moden og kan lide at arbejde selvstændigt med de opgaver en VSP har hos os. 
- har gode samarbejdsevner, er fl eksibel, og motiveres af at hjælpe.
- er god til at huske og holde overblik, og trives med travlhed.
- har en god ordenssans, samt arbejder struktureret og e� ektivt.
- er dygtig til dit fag og kan lide nye udfordringer og udvikling.

Det vil være dejligt, hvis du også:
- er interesseret i dyreadfærd, hos os med udgangspunkt i low-stress-principper.
- er rutineret med de selvstændige opgaver VSP’erne arbejder med her (i laboratoriet,
   lægge venekatetre, tage blodprøver).
- har fl air for arbejde med computer og Facebook. Vi anvender Vettigo i dagligdagen, 
   der er meget brugervenligt.
- er komfortabel med at tale engelsk, da vi har en del engelsktalende kunder.
- er god til salg og rådgivning.

Vi kan tilbyde dig:
· 37 timers arbejdsuge og generelt gode forhold. Der er ingen vagtforpligtelser.
· En varieret og til tider travl arbejdsdag, på en dyreklinik i udvikling, hvor vi kan lide, 
  at have det rart med hinanden i en respektfuld men uformel tone.
· Tiltrædelse fra 1. september 2020, men vi venter gerne på den rigtige ansøger.
· Løn og pension efter overenskomst og kvalifi kationer.

Ansøgninger sendes snarest mulig - dog senest 24. august 2020. Samtaler forventes 
afholdes løbende fra midten af juli 2020. Ansættelsesproceduren består af samtaler, 
samt en personlighedstest. 

Ansøgningen og spørgsmål til jobbet stiles til dyrlæge Camilla Agger, og sendes til  
byensdyreklinik@gmail.com - eller kan afl everes personligt på Byens dyreklinik, Rosen-
vangs Allé 2, 8260 Viby J. 

Læs mere om dyreklinikken: byens-dyreklinik.dk


