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Vacature Praktijkmanager  
Noord-Nederland 

 

Ga jij als praktijkmanager onze 
dierenklinieken in Noord Nederland 
aansturen? 

 
Voor drie van onze dierenklinieken in de provincie Friesland (Drachten, Bolsward en Sneek) 
zoeken wij per direct een enthousiaste en toegewijde praktijkmanager.  

Ben jij iemand die het overzicht houdt? Die samenwerken belangrijk vindt? Die mensen mee 
krijgt en denkt in oplossingen? En, heb je klanttevredenheid, prettige werksfeer en 
uitstekende klinische zorg hoog in het vaandel staan? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Wat wij bieden: 
• Een leuke, uitdagende en afwisselende baan 
• Leidinggevende en bepalende positie 
• 32-40 uur per week 
• Een prettige werksfeer en leuke collega’s 
• Werken in moderne klinieken  
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (bij- en nascholing) 
• Onderdeel van CVS Group Plc. 

Wij zoeken iemand die zich herkent in onderstaande competenties en 
kwaliteiten: 

• Ervaring in het leidinggeven aan een team 
• Overkoepelende visie 
• Enthousiasme 
• Communicatief vaardig (Nederlands en Engels) 
• Zelfverzekerd 
• Een veterinaire achtergrond is een pre 

Het allerbelangrijkste is dat we iemand zoeken die samen met ons wil werken aan de best 
mogelijke werkplek voor onze medewerkers, zodat we als team de hoogst mogelijke kwaliteit 
klinische zorg kunnen leveren aan onze patiënten. 

Herken jij jezelf in bovenstaande, houd je van aanpakken en wil je een betrokken lid van ons 
team zijn voor de komende jaren? 

Dan zien wij jou graag als collega! Reageer door het sturen van je CV en je motivatie 
naar Marion Wiersma, Regional Director. E-mail adres: marion.wiersma@cvsvets.com.   

 

Vacature Praktijkmanager   |   Dierenziekenhuis Drachten, Dierenarts Fischer Bolsward en 

Dierenkliniek Sneek 

Contactpersoon: Marion Wiersma 

Website: www.cvsnederland.com 
 

  

  

  

  
 

CVS Nederland 

Drachten, Bolsward en Sneek 

32-40 uur per week 

Per direct 
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