
                  
 

Gezocht: 
Gezelschapsdierenarts! 
 

 

 
 

Help jij ons de chocola opeten? 
 

Stop! Look no further. Your new job is here!! 

 Ons gezellige en hechte team bestaat uit 4 dierenartsen en 7 paraveterinairen en samen zijn 
we het gezicht van zowel Dierenkliniek Wolvega als Dierenkliniek Noordwolde.  

 Plezier in het werk vinden wij belangrijk en dus proberen wij van elke dag een feestje te 
maken! 

 Goede mogelijkheden voor diagnostiek (echo/röntgen, uitgebreide bloedapparatuur, 
laparoscopie toren) faciliteren dit. 

 Wij hebben een leuke klantenkring en hebben veel aandacht voor onze cliënten. We hechten 
bovendien veel waarde aan de preventieve zorg voor onze patiënten. 

 Ook katten vinden het leuk bij ons, wij hebben dan ook niet voor niets het Catfriendly Zilver 
certificaat. 

 Afgestudeerd en dan?? Wij bieden de begeleiding die je nodig hebt om de foefjes van het 
vak te leren in ruil voor jouw ambitie en potentie! Daarnaast krijg je de kans deel te nemen 
aan het New Graduate Program van CVS! 

 The sky is the limit! Veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in de richting die jij wenst.  

 2 mensen weten meer dan 1 en daarom hanteren wij dagelijks ingebouwde momenten voor 
intercollegiaal overleg. Wij hebben overlap in werkuren en een appje of belletje is ook oké! 

 Dagen/uren en startdatum: in overleg is veel mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenkliniek Wolvega   |   Grindweg 130   |   8471 EM Wolvega   |   0561-430410 

Dierenkliniek Noordwolde   |    Dokter Mulderstraat 5   |   8391 HR Noordwolde   |   0561-430410 

 

Contactpersoon: Renske Braaksma, rbraaksma@dierenartswolvega.nl 

 

Website: https://dierenartswolvega.nl/   |   https://dknw.nl/  

Facebookpagina: Dierenkliniek Wolvega Gezelschapsdieren   |   Dierenkliniek Noordwolde 

  

  

  

 

 
 

 

Dierenkliniek Wolvega 

Wolvega & 
Noordwolde 

24-32 uur/week (in 
overleg) 

Met of zonder ervaring 

Per direct 

 

 

Ben jij enthousiast geworden van bovenstaande?  

Wij kijken er naar uit ons team met een leuke collega uit te breiden!  

Stuur daarom je brief met CV naar rbraaksma@dierenartswolvega.nl. 

Heb je vragen? Neem dan ook gerust even contact op.  

Check voor een kleine impressie de Video! 
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