
Nyfiken på att bli en i vårt härliga
team?

Legitimerad veterinär sökes till
AniCura Kalmarsund

AniCura Kalmarsund består av Läckeby Djursjukhus och Kalmar Djurklinik samt fem mindre
närkliniker runtom i länet. Tillsammans är vi 140 medarbetare som brinner för djursjukvård och
dess utveckling. Vi söker nu efter veterinärer som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.

ANICURA KALMARSUND erbjuder det mesta inom
djursjukvård och har en hög kompetensnivå samt
tillgänglighet för våra kunder, med dygnet runt öppet samt
geografisk spridning i länet. Tack vare vår verksamhets
storlek och bredd utför vi det mesta inom veterinärmedicin,
och har nyligen installerat både MR utrustning samt CT.

VI SÖKER veterinärer som vill vara med och utvecklas och
växa tillsammans med oss. Vi söker dig som är legitimerad
veterinär och är nyexaminerad eller erfaren inom yrket. Hos
oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande och
utmanande miljö där ingen dag är den andra lik.
Som person är du driven och engagerad inom de
veterinärmedicinska frågorna och har ett genuint intresse
för vidareutveckling inom djursjukvård för smådjur. Då
kompetensutveckling är viktig för oss och har du goda
möjligheter att specialiseras och nischa dig inom ett
specifikt veterinärmedicinskt område.
 
 

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.
 
 
 
 
 
 
 

TJÄNSTERNA är heltid och tillsvidare. Möjlighet för
deltidstjänstgöring finns. Viss tjänstgöring på kvällar, nätter
och helger samt jourberedskap kan ingå.
 
 

Tillträde enligt överenskommelse.
 
 

VÄLKOMMEN med din ansökan till HR-chef Karin Webster
via epost karin.webster@anicura.se.
Intervjuer och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är
den 31 december.
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