
BUDDINGE DYREKLINIK 
SØGER AUT. VETERINÆRSYGEPLEJERSKE 

På Buddinge Dyreklinik er vi berigede med forrygende travlhed, og et 
patient flow, der stiger med raketfart dag for dag! Vi skal derfor 
udvide medarbejderstaben, og søger nu vores nye kollega.  

Buddinge Dyreklinik er en mellemstor klinik beliggende i Bagsværd 
nord for København. Klinikken er veludstyret med digitalt røntgen, 
stort in-house Idexx laboratorie, ultralyds-scanner, monitore-
ringsudstyr til anæstesi, terapilaser, tandunit og -røntgen, samt en 
hel afdeling for genoptræning/kiropraktik/fysioterapi, der sammen 
med reproduktion og tandbehandlinger udgør vores særlige 
kompetenceområder. 

Vi bestræber os på høj faglighed, god kommunikation og en hverdag 
fyldt med humor og kollegial sparring. 

Stillingen tager udgangspunkt i 25-30 timer, og er uden vagtbyrde. 
Tiltrædelse ønskes ultimo 2020, men vi venter gerne på den helt rette 
kollega. Du vil indgå i et team på 4 dyrlæger, 3 aut. veterinær-
sygeplejersker, 1 veterinærsygeplejerskeelev, 1 bogholder/IT-support 
og et team af veterinærstuderende. Løn efter kvalifikationer. 

Vi søger en veterinærsygeplejerske med erfaring og interesse inden 
for anæstesi og smertebehandling. Efteruddannelse vil blive 
prioriteret højt, og en faguddannelse vil være målet, såfremt denne 
ikke allerede er opnået. Vi forventer, at du selvstændigt bidrager til at 
øge klinikkens faglighed, og at du løbende holder dig fagligt 
opdateret. Således vil du få rig mulighed for at få stor indflydelse på 
klinikkens arbejdsflow og procedurer. 

Vi ønsker os en kollega, som er socialt anlagt, og god til at sparre 
med- og motivere sine kollegaer. Hos os forventes det, at alle løfter i 
flok, og ekspedition, rengøring, varebestilling og rådgivning af vores 
klienter, vil tillige udgøre en væsentlig del af din arbejdsdag. 

‣ Samtaler afholdes løbende 

‣ Ansøgningsfrist 15/10-20  

‣ For at leve op til GDPR-forordningen bedes du indsende din ansøgning samt CV via den sikrede 
kontaktformular på vores hjemmeside (link:  https://www.budvet.dk/job-og-praktikansogninger) 

‣ Ved interesse eller spørgsmål til stillingen er du også meget velkommen til at kontakt Katie eller 
Malene på tlf: 44 98 04 24 

Vi glæder os til at møde dig!

NØGLEORD 

DIG 

Anæstesi 

Smertebehandling 

Teamplayer 

Selvstændig 

Faglige ambitioner 

Omstillingsparat 

Humor 

KLINIKKEN 

Genoptræning 

Tandbehandling 

Reproduktion 

Butik 

Sammenhold 

Faglighed
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