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Functieomschrijving
• Als lid van het managementteam geef je leiding aan de financiële 
 administratie en (facilitaire) inkoop en zet je samen met de directie 
 van Dierenkliniek Emmeloord, CVS Nederland en CVS UK de 
 lijnen uit.
• Je zorgt voor voldoende inzicht in de financiële situatie op basis van 
 betrouwbare en actuele data, bewaakt de resultaten en onderhoudt 
 hierover contacten met directie van Dierenkliniek Emmeloord,  
 CVS Nederland en CVS UK.
• Hierbij stel je periodiek financiële rapportages op en overige  
 informatie van de kliniek en je bent betrokken bij het vormgeven en 
 groei van Dierenkliniek Emmeloord.
• Je bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.
• Je signaleert procesverbeteringen binnen de kliniek en je ziet er op 
 toe dat vastgestelde procedures en voorschriften worden nageleefd.
• Je bent een aanspreekpunt voor de personeelsleden op alle niet- 
 veterinaire zaken.
• Je ondersteunt HR met informatie en oplossingen voor personeel 
 gerelateerde zaken. 
• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor beheer gebouwen, 
 inventaris, groot instrumentarium, ICT, wagenpark en overige 
 facilitaire inkopen en technisch onderhoud.

is per direct op zoek naar een 

Veterinair Praktijkmanager met financiële kennis
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Ben je de geschikte kandidaat voor deze vacature? Reageer dan en stuur je sollicitatie vóór 4 april a.s. naar j.overgoor@dierenkliniekemmeloord.nl. Je schriftelijke sollicitatie  
kun je sturen naar bovenstaand adres, t.a.v. de heer Jos Overgoor.

Dierenkliniek Emmeloord is  

een goed uitgeruste kliniek  

voor gezelschapsdieren en  

paarden met een heldere visie. 

Dierenkliniek Emmeloord maakt  

onderdeel uit van CVS Group  

Plc. welke momenteel ruim  

500 eigen dierenartsenpraktijken  

en dierenziekenhuizen bezit in  

het Verenigd Koninkrijk, Ierland  

en Nederland.

Dierenkliniek Emmeloord is een 

ambitieuze organisatie, waar we 

in teamverband hard werken aan 

het verlenen van hoogstaande 

diergeneeskundige zorg en 

waar kwaliteit en patiëntenzorg 

hoog in het vaandel staan. De 

kliniek verleent zowel eerste- als 

tweedelijnszorg.

Functie eisen
• HBO werk- en denkniveau.
• Je beschikt over aantoonbare ervaring in leidinggeven.
• Je bent kritisch, kunt goed zelfstandig en gestructureerd werken, 
 maar je bent ook iemand met wie het prettig samenwerken is.
• Kennis en/of ervaring hebben met een veterinair product 
 management systeem (PMS) is een pré.
• Je bent ondernemend, neemt initiatief, bent inspirerend en beschikt over  
 uitstekende communicatieve, analytische en commerciële vaardigheden.
• Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse 
 taal in woord en geschrift.
• Woonachtig op bereisbare afstand van Emmeloord.
• Ervaring of affiniteit met de veterinaire of agrarische sector is een 
 duidelijke pré.

Arbeidsvoorwaarden
• Je komt te werken in een mooie dierenkliniek met gedreven collega’s  
 om je heen, die passie hebben voor hun vak.
• Een dynamische omgeving met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling.
• Informele sfeer met korte communicatielijnen.
• Passende honorering.
• Een baan van 32-40 uur.


