
 

 

Brøndby Dyreklinik 

søger 

Aut. Veterinærsygeplejerske 
 

 

 

Da vi har brug for mere hjælp på klinikken, søger vi endnu en kollega til vores 
hyggelige team. 

 

Her på klinikken sætter vi pris på  

at have tid til klienterne, 

deres kæledyr og have mulighed for at arbejde i et  

hensigtsmæssigt tempo med plads til                                            

hygge og humor.  

 
Vi har alle selv prøvet at være på andre klinikker,  

før vi endte her –og vi er alle enige om at der  

ikke findes en dejligere arbejdsplads! 

 
 Vi har det hele:  
 
-Skønne, sjove, skøre kollegaer 

-De sødeste og mest loyale klienter 

-En omsorgsfuld og sød chef og en rar omgangstone  

-Nye, lækre, lyse lokaler og omgivelser  

-Veludstyret og moderne klinik 
 
 Vores klienter har stor tiltro til os veterinærsygeplejersker og det giver os en 
særlig glæde ved den daglige kontakt med dem. 



 

 

Vi har hver vores speciale,  

kompetencer og ansvarsområder –Hvad er dit?  

Hvis du interesserer dig for anæstesi og  

tandbehandlinger, bliver vi ekstra glade,  

da vi har rigtig mange tandpatienter.  

 

Vi elsker, at du er serviceminded og brænder for  

at give vores klienter den bedste oplevelse, når de er her.  

Smil og omsorg er nemlig årsagen til at vores klienter besøger os 

-  og til at vi selv holder af at komme på arbejde. 

 

Vi er 4 veterinærsygeplejersker (inkl. Dig) og 3 dyrlæger som arbejder på 
klinikken. Stillingen vil i første omgang være på 37 timer men kan tilpasses.  

Vi ser gerne at du starter 1. oktober 2020 men venter gerne på den rigtige.  

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.  
Du kan ringe til os på klinikken 43633808 mellem 8-17 (fredag til kl. 16 –vi kan 
også godt lide ”tidlig”weekend) 
 

Send gerne din ansøgning til jyttedt@gmail.com eller ring 43633808.  
Vi ser gerne din ansøgning er hos os senest d. 13/9. 
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