
Dierenkliniek Hengelo & 
Dierenkliniek de Tweesprong 

 Hengelo (ov) en Borne 

Per direct 

28-36 uur

Het allerbelangrijkste is dat we iemand zoeken die een goede aanvulling op ons team is en ons kan 
ondersteunen tijdens de zomer. 
Ben je daarbij ook op zoek naar een vaste baan en pas je goed in het team? Dan behouden we je graag! 

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst en wil je graag onderdeel uitmaken van ons gezellige en fanatieke 
team? Reageer dan snel! We zien je graag als collega! Stuur je CV (liefst met foto) en je motivatie                       
aan ons door. Kom je beter uit de verf op beeld dan op papier? Dan mag je ook een voorstel filmpje met 
motivatie doorsturen naar anja.hannink@cvsvets.nl.  

www.dierenkliniekdetweesprong.nl  

www.dierenkliniekhengelo.nl  

www.dierenkliniekhengelokleindriene.nl 

Gezocht:  

Enthousiaste paraveterinair om ons team te komen versterken! 

Op zoek naar een bijbaan voor de zomer of juist die nieuwe vaste uitdaging in Twente? Voor onze 
eerstelijns gezelschapsdierenpraktijken in Hengelo en Borne zoeken wij een enthousiaste en 
toegewijde paraveterinair die binnen ons team zelfstandig zijn of haar taken kan vervullen gedurende 
de zomer en/of hopelijk ook de komende jaren. 

We hebben plek voor iemand die: 

 een goede werksfeer en team instelling hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan.

 ervaring heeft opgedaan in het werkveld als paraveterinair of tijdens de studie bij een
goede stagebieder. We vertrouwen op je frisse blik!

 zelfverzekerd is, maar open staat om te leren.

 communicatief vaardig is, wij kletsen namelijk graag en onze klanten vinden dit ook
heel gezellig!

 flexibel is, gezien de komende vakantie periode en ook de groeiende periode die na de
zomer volgt.

Interesse in de tandheelkunde is een pré aangezien we ons Tandheelkundig Centrum in Hengelo 
in de toekomst zullen gaan uitbreiden. 

Dit krijg je er voor terug: 

 Een (bij)baan van (in overleg) 28-36 uur per week om ervaring op te doen in de zomer.

 Tevens zijn we ook op zoek naar vaste uitbreiding van ons team. Bij wederzijdse
tevredenheid is een verlenging van het contract dan ook mogelijk.

 Een hecht team dat nét dat stapje extra zet voor zowel de patiënt, de klant en elkaar.

 Fijne dienstregeling met als praktijk maar 1x per week een avond dienst en gemiddeld 1x
per 2 maanden een weekenddienst.

 Werken in een moderne praktijk met leuke collega's en ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Al onze medewerkers hebben toegang tot interne en externe nascholing.

 Je eigen paraveterinaire spreekuur, wij geloven dat dit de toekomst is en zetten hier hoog op
in.

http://www.dierenkliniekdetweesprong.nl/
http://www.dierenkliniekhengelo.nl/
http://www.dierenkliniekhengelokleindriene.nl/

