Blå Stjärnan i Göteborg är Regiondjursjukhus för västra Sverige. Vi bedriver kvalificerad djursjukvård för
hund, katt och exotiska sällskapsdjur, dygnet runt, året runt. Blå Stjärnans djursjukhus erbjuder
djursjukvård utifrån de senaste kliniska accepterade forskningsrönen. Vi tar ansvar för en helhetssyn av
våra patienter genom att alltid kunna erbjuda den bästa behandlingen och rehabiliteringen samt friskvård.
Vi tar emot fler än 40 000 patienter per år och omsätter cirka 160 Mkr. Våra 250 medarbetares kompetens
och engagemang är förutsättningen för vår framgång.

Blå Stjärnan söker 2 Klinikveterinärer med IVA
eller Medicininriktning
Tillsvidareanställning.
Blå Stjärnans Djursjukhus söker 2 engagerade och drivna veterinärer med något/några års
erfarenhet av smådjursjukvård.
Vår behöver förstärka vårt veterinärteam med ytterligare veterinärer som brinner för
veterinärmedicin såväl som att skapa goda kundrelationer. Då Blå Stjärnan är ett
kunskapsföretag söker vi dig som är utvecklingsorienterad, positiv och öppen för nya
utmaningar. Du gillar att ingå i ett team och är bra på att samarbeta.
För att trivas i våra team är det viktigt att du är flexibel och trivs i kontakten med
djurägaren. Du gillar när tempot är varierat och har lätt för att kommunicera.
Vi erbjuder dig ett utmanande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Blå Stjärnan tar
emot ett stort antal patienter och hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas med
varierande diagnoser och behandlingar. Genom Blå Stjärnan Akademin får du också
tillgång till mycket kvalificerad utbildning både internt och externt.
Är du den vi söker?
Skicka in CV och personligt brev märkt ”klinikveterinär” till ansokan@blastjarnan.se.
Har du frågor om tjänsterna, kontakta Klinikchef Madeleine Moureau,
Madeleine.moureau@blastjarnan.se alt 0706-78 51 50.
Vi kommer att intervjua löpande varför det är bra om du skickar in din
ansökan så snart som möjligt.
Varaktighet: Tillsvidareanställning heltid.
Arbetstider: Dag-, kväll- och nattjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Kontakt från annonsleverantörer undanbedes.
www.blastjarnan.se

