Tass upp om du är
driven och engagerad.

Veterinär sökes till
AniCura Läckeby Djursjukhus
AniCura består av noggrant utvalda djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur.
Företaget som grundades 2011 föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre
djursjukvård. AniCura Kalmarsund består av Läckeby Djursjukhus, Kalmar Djurklinik samt
djurklinikerna i Högsby, Nybro, Emmaboda, Borgholm och Torsås. Tillsammans är vi 130
medarbetare som brinner för djursjukvård och dess utveckling.
VERKSAMHETEN
AniCura Läckeby Djursjukhus ligger vackert i utkanten av samhället Läckeby omringat av skog och
hästgårdar, med närhet även till havet. Vi är ett akutoch remissdjursjukhus som har öppet dygnet runt
med djurens bästa i fokus. På Djursjukhuset finns
hög kompetens inom akutdjursjukvård, kirurgi,
ortopedi, bilddiagnostik och medicinska utredningar.
SOM VETERINÄR hos oss får du möjlighet att arbeta
i en inspirerande och utmanande miljö där ingen dag
är den andra lik. Tack vare djursjukhusets storlek och
bredden inom Kalmarsund har du möjlighet att utvecklas och nischa dig inom ett specifikt veterinärmedicinskt område. Hos oss arbetar du både under
eget ansvar samt i team, tillsammans med djursjukskötare och djurvårdare.
VI SÖKER DIG som är legitimerad veterinär med några
års erfarenhet inom smådjurssjukvård. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar (steg 1) är
meriterande. Som person är du driven och engagerad
inom de veterinärmedicinska frågorna och har ett

genuint intresse för vidareutveckling inom djursjukvård för smådjur. Förutom den medicinska utvecklingen arbetar vi för att nå en hög servicegrad mot
våra patienter och djurägare, vilket du bör tycka är en
viktig del av arbetet. Du är en problemlösare som har
lätt att samarbeta med andra och fokusera på uppgiften
under tidvis pressade situationer.
Tjänsten är heltid/deltid och tillsvidare. Viss tjänstgöring på kvällar, nätter och helger samt jourberedskap.
Tillträde enligt överenskommelse.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN
till HR-chef Jennie Anderberg via epost
jennie.anderberg@anicura.se
Intervjuer och urval sker löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För mer information,
kontakta Anna Lindberg, veterinärchef
anna.lindberg@anicura.se
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