Før du søker denne veterinærstillingen, er det en ting du bør vite.

Det er lett å forelske seg i Tromsø!

Les mer om oss på www.anicura.no
Mange turister reiser halve kloden rundt for å oppleve Nord-Norge og Tromsø, Nordens Paris.
Du vil raskt forstå hvorfor hvis det blir du som får denne 100 % stillingen ved AniCura Tromsø.
Avisen iTromsø har listet opp hele 100 grunner til å elske byen. Fjellene og naturen, midnattssola, kulturtilbudet, nattelivet og den flotte hundeparken er noen av dem.
Nord-Norge gjør noe positivt med folk. Landsdelen biter seg fast i sjela di. Du blir aldri den
samme etter å ha bodd og jobbet i Tromsø, et valg du kommer til å takke deg selv for resten
av livet. Det kan vi som allerede bor og jobber her skrive under på.
Dette er ”din” jobb:
100 % fast stilling som klinikkveterinær,
fordelt med 60 % tid på AniCura Dyreklinikken Kvaløya og 40 % på AniCura Dyresykehuset Tromsø, som ligger midt i byen.
Herfra er det kun 10 minutters biltur til vakre
Kvaløya, der klinikken ligger i naturskjønne
omgivelser sammen med hundebarnehage
og hundeskole.
Klinikken på Kvaløya tilbyr førstelinjepraksis
inkludert poliklinikk, røntgen, ultralyd og
laboratorium. Det nybygde og topp moderne
AniCura Dyresykehuset Tromsø er i tillegg
henvisningsklinikk for hele Nord-Norge.
Og dette håper vi er deg:
Du setter pris på inkluderende, hyggelige og
ikke minst dyktige kollegaer, og du gleder
deg til å bli en del av en gjeng som brenner
for pasientene, klinikkene og yrket sitt.

Du synes det er en ekstra bonus at du kan
videreutdanne deg innenfor et av våre
spesialområder.
Er du interessert i skigåing og fjellklatring,
eller bare generelt er glad i å bruke naturen,
kan du ikke ha det bedre enn her. Driver du
med sports- eller sledehunder, vil du bli tatt
imot med åpne armer i det aktive lokale
hundekjørermiljøet.

Om AniCura
AniCura er en ledende veterinærkjede
innenfor avansert veterinæromsorg for
hunder, katter og andre kjæledyr.
Vi har meget høy kompetanse og
moderne, avansert medisinsk utstyr.
AniCura er representert i 7 europeiske
land. I Norge er vi rundt 500 ansatte.
Ring 911 93 991
hvis du vil vite mer om stillingen.
Søknaden din sender du til
bente.akselsen@anicura.no
Vi gleder oss til å vise deg Tromsø
og klinikkene våre!
AniCura Dyresykehuset Tromsø
Stakkevollveien 14, 9010 Tromsø

