
Wil jij je als Dierenarts verder ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak door middel van coaching, intervisie en
vakinhoudelijke verdieping? Lees dan snel verder!

Verdiepingstraject Dierenarts

Wat houdt de rol van Dierenarts bij ons in?
Een leerzame en veelzijdige functie waarin je jezelf verder ontplooit op persoonlijk en professioneel vlak! Wij bieden een
Verdiepingstraject voor Dierenartsen: een driejarig verdiepend traject, waarin je wordt uitgedaagd om jezelf verder te
ontwikkelen als persoon en in jouw rol als Dierenarts. Je gaat aan de slag bij verschillende dierenartspraktijken, om zo jouw
kennis en ervaringen als Dierenarts te verdiepen. Vanuit onze VeterinaryCareAcademy krijg je de nodige tools om jouw
vakkennis verder uit te breiden. Zo krijg je training om jouw leiderschap skills naar een hoger niveau te tillen en focussen
we ons op communicatieve vaardigheden. Jaarlijks organiseren wij vier Verdiepingsdagen, waarin cyclisch vier relevante
thema’s centraal staan. Hierbij zal de ochtend bestaan uit coaching en de middag uit vakinhoudelijke verdieping. Naast deze
leerzame Verdiepingsdagen zul je eens per kwartaal intervisie volgen met jouw collega Dierenartsen. Tijdens deze
momenten krijg je de kans om casussen te behandelen en van elkaar te leren. Je krijgt tevens een People Manager
toegewezen die jou begeleidt in jouw ontwikkeling, waarmee je vier keer per jaar een Ontplooiingsgesprek hebt. Je kunt
daarnaast gebruik maken van onze Online Academy met interessante trainingen en krijgt ook nog eens een
ontwikkelbudget voor overige scholing. Wat wil je nog meer?

Wat wij bieden
● Persoonlijke aandacht, coaching en begeleiding gedurende ons Verdiepingstraject (drie jaar);
● De mogelijkheid tot online én offline scholing en intervisiebijeenkomsten;
● Toegang tot een groot netwerk van Dierenartsen en dierenartspraktijken;
● Een ruim persoonlijk ontwikkelbudget;
● Salaris volgens CAO, afhankelijk van jouw werkervaring;
● Volledige reiskostenvergoeding of mogelijkheid tot leaseauto (bij 32 uur);
● En een flinke dosis werkplezier, ontspanning en gezelligheid!

Wat wij vragen
● Een afgestudeerde Dierenarts;
● Minimaal enkele ervaring als Dierenarts in een praktijk;
● Een flinke portie ambitie om jezelf te (blijven) ontwikkelen als Dierenarts;
● Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan bij jou hoog in het vaandel;
● Het verbeteren van de communicatie in de dierenzorg is voor jou van belang;
● Je wilt graag aan de slag bij verschillende dierenartspraktijken om jouw ervaring verder te verdiepen;
● Je beschikt over goede management skills, bent ondernemend en communicatief zeer sterk.

Wie zijn wij?
Wij zijn VeterinaryCare! Met een enthousiast team begeleiden wij iedere dag onze Dierenartsen en Paraveterinairen in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij geloven dat de doorontwikkeling van onze zorgverleners bijdraagt aan hun
werkgeluk, het voorkomen van uitval én het verbeteren van hun prestaties. Middels de verschillende traineeships traint en
begeleidt VeterinaryCare Dierenartsen en Paraveterinairen zodat zij zich zowel persoonlijk als ook vakinhoudelijk
ontwikkelen. Op deze manier dragen onze zorgverleners bij aan een meer efficiëntere en doelmatigere praktijkvoering,
waardoor de dierenartspraktijk de geleverde zorg in staat is uit te breiden en te verbeteren. Naast aandacht voor onze
zorgverleners hebben wij aandacht voor goede en heldere communicatie in de dierenartspraktijk. Wil jij hieraan bijdragen?

Enthousiast geworden? Sluit je bij ons aan en start in ons Verdiepingstraject voor Dierenartsen!
Neem een kijkje op onze website: www.care-about.nl of stuur direct jouw CV en motivatie naar onze Recruitment Manager
Evi Timmerman! E: werkenbij@care-about.nl T: 06 40 96 31 62.

mailto:werkenbij@care-about.nl

