COLLEGA, WIL JIJ ERVARING OPDOEN IN DIERENKLINIEK SINT - JAN?

KAPELSESTEENWEG 246
2930 BRASSCHAAT
03 664 74 25
Dierenkliniek Sint-Jan is een begrip in de omgeving.
Dierenkliniek Sint-Jan biedt eerste- en tweedelijns zorg aan voor gezelschapsdieren. Onze cliënten
waarderen onze op hun maat gesneden aanpak en onze betrokkenheid. Al ruim 25 jaar kunnen ze rekenen
op een steeds betere zorg voor hun geliefde huisdier. Neem een kijkje op onze website www.sintjan.be of
op onze facebook pagina Dierenkliniek St.-Jan.

Wil jij in Sint-Jan je loopbaan starten – of meer ervaring opdoen?
Het team van Sint-Jan – 11 dierenartsen en 8 dierenartsassistenten – verjongt en vergroot geleidelijk. Wij
ake graag ke is et jo ge collega’s. Jullie zijn de toekomst van onze kliniek.
Ook zonder ervaring ben je welkom. Je zult het bij ons naar je zin hebben als je:
stressbestendig bent, zodat je blijft functioneren op drukke momenten,
je goed voelt in een diverse groep collega’s en dierenartsenassistenten,
vlot kunt omgaan met klanten, en hen zo goed mogelijk van dienst wilt zijn.

Vergroot je kennis in een stimulerende omgeving.
We streven ernaar de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg voortdurend te verbeteren. Elke dierenarts
in Sint-Jan heeft een interessegebied waarin hij/zij meer kennis en ervaring heeft opgedaan. Je kunt
rekenen op een vriendelijke, geduldige, professionele coaching en je leert daardoor snel bij
in een breed scala aan vakgebieden.
cardiologie – chirurgie – cytologie – dermatologie – echografie – endoscopie – inwendige ziekten –
neurologie – oftalmologie – orthopedische chirurgie – radiologie – tandheelkunde
Jouw kennis en je mening kunnen ook een verrijking zijn voor ons!

Wat verwachten we van jou – wat kun jij van ons verwachten?
Het werk in de kliniek van 8u30 tot 20u
•

Je doet zelfstandig eerstelijns raadpleging. Voor tweede lijn verwijs je binnen de praktijk door naar
de juiste collega’s. Er zij er are diere artse aa ezig o raad te rage i de i loopperiode.
Je voert behandelingsplannen uit voor de hospitalisatiepatiënten.
Je helpt mee bij aanvullend onderzoek en chirurgie.

•
•

Van een junior verwachten we enige flexibiliteit in de werkuren.
Het werk van 20u – 8u: buiten de openingsuren
•
•

Je kunt de eerste opvang van spoedgevallen aan.
Je kunt je uit de slag trekken met patiënten in de wacht. Wij bieden back-up voor spoedchirurgie
en –diagnose in de wachtdienst.
Je kunt binnen de twintig minuten aan de kliniek zijn om spoedgevallen op te vangen tijdens de
wacht.
Je hebt om de veertien dagen 1 nachtwacht.

•

Je hebt elke maand een weekend wacht van vrijdag 20u tot maandag 8u.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•

Een professionele ondersteuning en opleiding in een goed uitgeruste kliniek
Een marktconforme honorering naargelang je ervaringsniveau
Een bonusregeling voor de wachtdienst
Vijf weken vrijaf per jaar

Waar blijft de fun?
We ontkennen niet dat het beroep van dierenarts hectisch kan zijn.
In de kliniek wordt bovendien 24/24 en 7/7 zorgverlening ingevuld.
Er zijn piekmomenten, maar er is ook tijd oor o erleg et collega’s.
En de ploeg gaat af en toe eens lekker uit de bol naast het werk.
We nemen jou graag op in onze groep!

Ga je ervoor?
Als je een carrière in onze kliniek ziet zitten, kun je
een motivatiebrief en c.v. mailen naar info@sintjan.be en naar c.lebrun@sintjan.be
en vragen om een afspraak met Dr. Chris Lebrun. Je mag zeker een antwoord verwachten.
Wij beantwoorden met plezier alle vragen die je ongetwijfeld wilt stellen.
Je krijgt tijdens het eerste verkennend gesprek uiteraard de kans om rond te kijken in de praktijk
e ke is te ake
et de aa ezige collega’s!

