
DIERENZIEKENHUIS
DRECHTSTREEK

Over ons 
Het AniCura Dierenziekenhuis Drechtstreek, Schenkeltje 25 te ‘s-Gravendeel, waar de aller 
modernste medische technieken samengaan met de liefde voor het dier. AniCura Dierenzie-
kenhuis Drechtstreek biedt al ruim 25 jaar de beste zorg aan huisdieren in Dordrecht, Papend-
recht, ’s-Gravendeel en Rijswijk. AniCura staat voor het verlenen van de beste diergeneeskun-
dige zorg, onder andere door een intensieve samenwerking en delen van kennis. Onze missie 
is niet voor niets: ‘’Shaping the future of veterinary care, together.’’ Wij zijn onderdeel van 
AniCura: dat maakt dat je als collega bij ons onderdeel uitmaakt van een uitgebreid netwerk. 
Het uitwisselen van kennis en expertise staan bij AniCura hoog in het vaandel. Uiteraard mag 
je ook rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden, we vertellen je hier graag meer over in 
een persoonlijk gesprek!  
 
Wat hebben wij te bieden?  
• Hecht en deskundig team; 
• uitstekende arbeidsvoorwaarden, conform ons nieuwe Arbeidspakket;  
• ruime doorgroeimogelijkheden;  
• zelfstandige functie;  
• goede inwerkperiode; 
• gevarieerd takenpakket.

Wie zoeken wij en wat ga je doen? 
Onze gezellige en steeds drukkere praktijk zoekt een collega voor de middag- en avonduren. 
Ben jij die collegiale en gemotiveerde assistent(e) die uit de regio komt? Je hebt een afgeron-
de paraveterinaire opleiding en bent flexibel ingesteld. Een aantal weekenden per jaar ben je 
bereid mee te draaien met de stand-by diensten, in samenwerking met en onder begeleiding 
van ons verwijscentrum. De diensten worden eerlijk verdeeld en gecompenseerd.

Als paraveterinair heb je een breed takenpakket, waaronder:
• Assisteren bij spreekuur en operaties;
• laboratorium werkzaamheden;
• bedrijfsklaar maken en houden van de praktijkruimte; 
• aan de balie en telefoon ben jij de verbindende schakel tussen huisdiereneigenaren 
  en dierenartsen; 
• administratieve taken. 

Klinkt dit als iets voor jou? 
We zien er naar uit kennis te maken! We komen graag met je in gesprek! 
Reageer direct op deze vacature en stuur je sollicitatie naar hrdrechtstreek@anicura.nl. 

PARAVETERINAIR (32 UUR) ANICURA ’S-GRAVENDEEL
Wij zoeken een enthousiaste paraveterinair voor 32 uur per week. 


