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 WIE ZIJN WIJ? 
Dierenkliniek Sint Jan is een eerste-  en tweedelijnskliniek voor gezelschapsdieren, die 

veel belang hecht aan kwaliteitsvolle zorg. Onze kliniek bevindt zich in Brasschaat, en 

heeft ook een satellietpraktijk voor eerstelijnszorg in hartje Antwerpen. Het team 

bestaat uit 11 dierenartsen en 10 assistenten. Zou jij onze twaalfde dierenarts kunnen 

zijn? 

 

 WAT BIEDEN WE JOU? 
o Een zeer goed uitgeruste kliniek in volle uitbreiding 

▪ Gasanesthesie met uitgebreide monitoring 

▪ Digitale RX en gloednieuw echo/echocardio toestel 

▪ Endoscopie (flexibel en rigide) 

▪ Tandheelkundige unit met dentale RX 

▪ Microscoop met camerafunctie 

▪ In-huis bloedanalysetoestellen 

▪ Laparoscopische chirurgie 

o Een groot, enthousiast team met veel ervaring, dat wil blijven werken aan een 

steeds betere kwaliteit van diergeneeskundige zorg. 

o Hoogopgeleide assistenten die jou bijstaan waar nodig. Zo kan jij optimaal 

gefocust blijven op de diergeneeskunde. 

o Mogelijkheid om verder te groeien binnen de praktijk. 



o Gezellige werksfeer, met aandacht voor een goede work-life balance. Op tijd 

en stond organiseren we leuke activiteiten buiten de kliniek. 

o Marktconforme verloning met bijscholingsondersteuning, en een 

bonussysteem voor de wachtdiensten. 

o Voorkeur voor fulltime betrekking, parttime is bespreekbaar. 

 

 

 WAT ZOEKEN WIJ? 
o Enthousiasme en motivatie om in de kliniek door te groeien. 

o Positieve ingesteldheid. 

o Goede teamplayer, met aandacht voor vlotte communicatie. 

o Flexibel en stressbestendig. 

o Passie voor kleine huisdieren, en de goesting om jezelf verder te ontwikkelen 

binnen de diergeneeskunde. 

o Met belangstelling voor dermatologie heb je een extra streepje voor. 

 

 

 CONTACT 
Hebben we je interesse gewekt? Twijfel niet om ons te contacteren zodat we jouw 

verdere vragen kunnen beantwoorden en je kunnen uitnodigen voor een gesprek en 

een rondleiding in onze kliniek. Ga alvast eens kijken op www.sintjan.be, en stuur een 

mailtje naar info@sintjan.be en c.lebrun@sintjan.be 
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