
Vil du have en alsidig hverdag på et veldrevet smådyrshospital? 

På Slagelse Dyrehospital vil du indgå i et fantastisk, fagligt stærkt team, hvor vi har stor indflydelse på 

egen hverdag, og hvor der er en tæt kontakt til klienterne. Vi er p.t. to dyrlæger,  

en veterinærsygeplejerske, to VSP-elever, en medhjælper og en kontormedarbejder. 

Vi søger en dyrlæge, der kunne tænke sig at arbejde med smådyr, udvikle sig fagligt og hjælpe vores  

fantastiske klienter og deres søde kæledyr.   

 

En alsidig arbejdsplads 

Vi søger en dyrlæge til en 30 eller 37 timers stilling, hvor din funktion vil være allround, men med  

mulighed for sideløbende at specialisere dig, hvis du ønsker det.  

Slagelse Dyrehospital er en arbejdsplads, hvor det gode samarbejde er i fokus. Vi har det godt sammen og 

hjælper hinanden, når der er brug for det.  Vi har fokus på den faglige udvikling, og vi investerer løbende i 

nyt udstyr, der kan forbedre vores praksis.  

Vi har tandklinik og kattepension og samarbejder med Kattens Værn, der har internat i samme bygning 

som os.  Vi er en del af et vagtsamarbejde (www.vagtsamarbejde.dk). 

 

Vi håber, at du: 

er selvstændig og initiativrig 

er god til kundekontakt  

er glad og udadvendt 

har lyst til at udvikle dig fagligt 

måske har interesse for tandbehandling 

 

Du får:  

en arbejdsplads med mange muligheder  

gode kollegaer med godt humør 

mulighed for faglig udvikling og uddannelse 

en arbejdsplads med moderne faciliteter og høj faglighed 

  

Du skal sende din ansøgning til webdyrehospitalet@gmail.com  

senest den 1.5.2022  

Du skal skrive ”dyrlæge” i emnefeltet.  

Samtaler holdes løbende indtil stillingen er besat. Opstart hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, kan du sende dem på mail@slagelsedyrehospital.dk 

  

 

Slagelse Dyrehospital er et moderne, privatejet smådyrshospital med afdelinger for tandbehandling,  

kattepension og Kattens Værn (kvslagelse.dk).  Dyrehospitalet foretager stort set alle behandlinger samt 

de fleste operationer af smådyr, og har eget laboratorium og røntgen.  

Slagelsedyrehospital.dk  

mailto:webslagelsedyrehospitalet@gmail.com

