
Dyrlægehuset Hørsholm er en mellemstor klinik beliggende på en central  
placering i Hørsholm. Til daglig er vi 3 dyrlæger, 2 VSP’er, 2 vet.-studerende,  
1 receptionist samt 1 bogholder og vicevært. Vores motto er: ”Vi må ikke glem-
me hyggen”!

Godt humør og gensidig respekt er et must for at arbejde hos os, da vi lægger 
vægt på trivsel og et godt arbejdsmiljø. Uddannelse og arbejdsglæde er noget  
vi tager seriøst! 

Vi søger en VSP, som allerede har erfaring fra arbejde i praksis. Til gengæld kan 
vi tilbyde en arbejdsplads hvor to dage sjældent er ens. Du får en alsidig hverdag 
med masser af kundekontakt, selvstændige opgaver og et stort ansvar. Hos os 
vil du mærke, at vi prioriterer din efteruddannelse. Det gælder både eksterne 
og interne kurser, som vi jævnligt investerer i. Derudover har vi den holdning, 
at udstyr ikke er noget, vi går ned på. Vi optimerer løbende både i forhold til 
arbejdsforhold og udstyr. Klinikken er udstyret med direkte røntgen, fuldt labo-
ratorie, tandrøntgen og ultralydsscanner. Operationsstuen er nyrenoveret og har 
to operationslejer.

I forbindelse med din ansættelse udarbejder vi i fællesskab en udviklingsplan,  
så vi er sikre på, at du udvikler dig både fagligt og personligt. Dine arbejdsop-
gaver bliver lige dele almene VSP-faglige opgaver kombineret med OP, anæstesi, 
tandarbejde etc.

Dyrlægehuset Hørsholm er tilpas stort til, at vi har faglig ekspertise og opdateret 
udstyr, og tilpas lokalt til, at vi kender vores klienter og deres kæledyr. Hos os 
sætter vi en ære i at levere en personlig service og et højt fagligt niveau – sam
tidigt med at vi har det sjovt og udvikler os fagligt.

• Attraktive arbejdstider (37 t.)    • Frokostordning    • Ingen vagt-
forpligtelse    • Gratis foder til din hund og/eller kat    • Løn efter 

kvalifikationer

JOBBET:

Vi søger med lys og lygte

NÆSTE SKRIDT:
• VetFamily hjælper Dyrlæge

huset Hørsholm med rekrutte-
ringen, så du må gerne sende 
dit CV og/eller ansøgning til 
Anja Mikkelsen på  
vetbusiness@vetfamily.dk

• Har du yderligere spørgsmål til 
jobbet, er du velkommen til at 
ringe til indehaver Lone Samsøe 
på tlf. 4576 6663.

• Vi indkalder til samtaler lø-
bende. Stillingen ønskes besat 
snarest. 

• Send din ansøgning allerede i 
dag. Vi glæder os til at høre fra 
dig.

efter vores nye KOLLEGA

VI TILBYDER:

http://vetbusiness@vetfamily.dk

