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Gezocht: Dierenarts Gezelschapsdieren/paard 
Ben jij de persoon die samen met ons de 
praktijk de toekomst in wil laten gaan? 
 

Dierenartsenpraktijk Schildwolde is vanwege groei op zoek naar een dierenarts. De praktijk is 
gelegen in de mooie provincie Groningen in de nabijheid van de altijd bruisende stad Groningen.  

Wij zoeken iemand die samen met ons de praktijk de toekomst in wil laten gaan.  

Wij willen een baan creëren waarbij je samen met ons ontdekt waar jouw doel en 
ontwikkelingsmogelijkheden liggen! Wij zoeken dus geen dierenarts gezelschapsdieren of een 
dierenarts paard. Voor beide vakgebieden zijn er mogelijkheden genoeg, wij zoeken de persoon die 
past!  

Wat wij bieden: 

• Een leuk team van 4 dierenartsen en 6 paraveterinairen 
• Alle ruimte om je te ontwikkelen en je eventueel te specialiseren in een vakgebied waar je 

interesse naar uit gaat 
• Het aantal uur per week bepalen we in overleg met jou 
• Een aantrekkelijk dienstrooster 
• Nascholingsmogelijkheden 
• Salariëring naar de huidige maatstaven 

Voor mensen met wat minder ervaring bieden wij: 

• Een goede begeleiding door ervaren collega’s, hier besteden wij veel aandacht aan 
• Een “new grads-program” in de UK. Een uniek programma met vele veterinaire en niet 

veterinaire onderwerpen. 
• Een achterwacht tijdens de diensten 

Wat wij zoeken: 

• Het allerbelangrijkste vinden wij dat je in ons team past, samen moeten we het doen! 
• Verder vinden wij het belangrijk dat naast collegialiteit onze nieuwe dierenarts klant- en 

patiëntvriendelijk, flexibel en gemotiveerd is. 

Heb je vragen of wil je gewoon even een gevoel bij ons krijgen, bel dan gerust naar 0598 421 558 
(praktijknummer). Mail je CV en motivatiebrief naar: info@dierenartsenschildwolde.nl.  

  

  

  

  

 

Dierenartsen Schildwolde: 

Mooie omgeving 

Passie voor het werk 

Toekomst 

Persoonlijk 

Dierenartsen Schildwolde   |   Meenteweg 2A   |   9626 BH Schildwolde   |   0598-421558 

info@dierenartsenschildwolde.nl 
https://www.dierenartsenschildwolde.nl/ 
Vind ons op Facebook 
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