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Ben je net afgestudeerd en wil je je kennis en kunde van de paarden- 
geneeskunde nog bijwerken voor je zelfstandig aan de slag moet? Of wil je 
je verder verdiepen in de verschillende equine disciplines als voorbereiding 
op een specialisatietraject (residency-programma)? Of heb je meer ervaring 
met andere diersoorten (herkauwers) en wil je je toeleggen op de paarden- 
geneeskunde? In al deze gevallen ben je bij Dierenkliniek Emmeloord aan 
het juiste adres! We bieden de kans om op een internationaal bekende 
Paardenkliniek te werken en tegelijkertijd ook nog bij te leren onder de  
begeleiding van verschillende specialisten in de verschillende disciplines. 
Onze specialisaties zijn chirurgie, orthopedie en beeldvorming, maar ook 
de andere takken van de diergeneeskunde komen ruim aan bod zoals 
voortplanting, inwendige ziekten en gebitsverzorging. 
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We zijn op zoek naar een paardendierenarts voor een ‘internship’ voor de periode van 1 jaar, om te 
rouleren in een team van 3 intern-dierenartsen. Als intern-dierenarts sta je in voor de dagelijkse 
behandeling van de stalpatiënten, de opvang van spoedpatiënten en de anesthesie van operatiepatiënten. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om te participeren in poli-afspraken bij de verschillende specialisten, in te 
scrubben bij operaties of mee op visite te gaan met de buitenpraktijkdierenartsen. Verblijf op de kliniek is 
mogelijk. Ervaring is geen vereiste! Startdatum 1 augustus 2022 of later in overleg.

Wil je meer info, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel 0527 613500 en vraag naar  
Ellen Compagnie of mail naar e.compagnie@dierenkliniekemmeloord.nl. Herken je jezelf in de vacature? 
Mail dan je motivatiebrief met CV voor 1 juni 2022 naar e.compagnie@dierenkliniekemmeloord.nl.
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