Klar for nye utfordringer?

Er du dyrepleier og klar for å lede en liten avdeling?
AniCura Tromsø består av regionssykehuset AniCura Dyresykehuset Tromsø - som tilbyr
spesialisttjenester og fungerer som henvisningsklinikk for Nord-Norge, samt flere mindre
avdelinger. Vår avdeling AniCura Dyreklinikken Kvaløya er i sterk ekspansjon, og derfor søker vi en
dyrepleier til å lede klinikken mot nye mål.
ANICURA er en familie av fremtredende dyresykehus og
dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble
etablert i 2011 som den første sammenslåing av
dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente
ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin.

VI ØNSKER EN DYREPLEIER:

ANICURA REGION NORD ble opprettet i 2017, og inkluderer
seks klinikker i Nord-Norge. Tanken bak storsatsingen var å
styrke tilgjengeligheten og utviklingen av avansert
veterinærmedisin i regionen. Utover avdelingene i Tromsø
inkluderer Region Nord AniCura Sortland, AniCura Harstad
og AniCura Finnsnes.

•

VI SØKER dyrepleier for en lederstilling til vår avdeling på
Kvaløya. Kvaløya er en liten klinikk i stor vekst, der vi har
spennende planer for videre utvidelse. Vi ønsker en leder
med entusiasme for drift og utvikling med på laget, som kan
bidra til å styre klinikken mot nye mål.
Utover ledelsesoppgaver vil arbeidet også bestå av daglige
varierte dyrepleieroppgaver, som resepsjonsarbeid,
laboratoriearbeid, billeddiagnostikk, salg og service.

•
•
•
•

•

Med erfaring.
Med interesse for drift og ledelse.
Som liker å ha ansvar.
Som er interessert i å utvikle klinikken og seg selv.
Som har gode kommunikasjonsegenskaper, og ønsker å
samarbeide med andre ledere og ansatte for å jobbe mot
AniCuras visjon.
Som er vår avdelings ansikt utad, og reflekterer AniCuras
verdier.

VI TILBYR:
•

•
•

En unik mulighet for egenutvikling og faglig utvikling i et
spennende arbeidsmiljø.
Lederutdanning gjennom AniCura.
Deltagelse i ledergruppe i AniCura Tromsø og regionalt.

KONTAKT
Send din søknad og CV på e-post til Regionssjef Bente
Akselsen.
E-post: bente.akselsen@anicura.no
Telefon: 91 19 39 91
Søknadsfrist:
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