Leg. Djursjukskötare/djurvårdare på utökad nivå till Väsby Djursjukhus
Här är möjligheten för dig som är leg. Djursjukskötare alternativt Djurvårdare på utökad nivå och som
uppskattar korta beslutsvägar och ett familjärt team. Missa inte denna chans utan sök NU.
Om företaget:
Väsby Djursjukhus är ett fristående djursjukhus grundat år 1975 som ligger i Upplands Väsby i norra
Stockholm. Med toppmodern utrustning erbjuds förstklassig veterinärmedicinsk vård inom kirurgi
och medicin. Sjukhuset har en bred kirurgisk verksamhet inom ortopedi- mjukdels- och oftalmologi.
Även en föreläsningssal som bl.a. ger möjlighet till internutbildningar för ca 70 personer, ingår i
lokalerna.
Som Leg. Djursjukskötare på Väsby Djursjukhus kommer du att
•
•
•

Ingå i ett familjärt team med stark sammanhållning
Känna delaktighet och få inflytande
Bidra till den goda team-känslan som finns, där alla har en viktig roll och du drivs av att
förmedla trygghet till djurägarna

Kvalifikationer:
•
•
•

Du är legitimerad Djursjukskötare
Alternativt är du Djurvårdare på utökad nivå
Du har minst 2 års erfarenhet i denna roll

Vi söker dig som:
Är en problemlösare och som får saker att hända. Du är initiativrik och har en positiv människosyn
samt förmågan att skapa goda relationer. Kvalitet är ett ledord för dig i ditt arbete och du känner en
stolthet i din yrkesroll.
Vill vara en aktiv del av ett familjärt team som drivs av att ge ett kvalitativt bemötande till djur- och
djurägare.
Du tycker det är roligt att ge service och att ta ansvar. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan
strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Trivs och växer i en miljö där det är ordning och reda, god kommunikation mellan teamen, som ger
ett flyt på vården och driver arbetsdagen framåt i en positiv anda.

Övrigt:
Start: Efter överenskommelse
Arbetstider: Heltid med visst kvälls- och helgarbete (öppet 7 dagar i veckan)
Placering: Vilundavägen 30 i Upplands Väsby
Anställningsform: Fast anställning, 100%, med 6 mån provanställning
Sista ansökningsdag är 2021-12-15
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till:
Epost: jobb@vasbyvet.se
Telefon: 08 590 307 08

