
 
 

 

 

 

Dierenkliniek Sneek & Dierenarts 
Fischer & Co 

     Sneek en Bolsward 

 Per direct 

        Aantal uur in overleg 

 

 

Wij zoeken iemand die samen met ons de praktijk de toekomst in wil laten gaan.  Samen willen wij dé baan 
creëren waarbij we ontdekken waar jouw doelen en ontwikkelingsmogelijkheden liggen.  
 
Ben jij net als wij enthousiast en klaar voor een nieuwe uitdaging? Wil jij werken voor een werkgever die als 
visie heeft de beste veterinaire werkgever te zijn? Aarzel dan niet en mail je CV en motivatie naar: 
Harald.Hesse@cvsvets.nl 
 
 

     

 
 
 
www.dierenkliniek-sneek.nl 
www.dierenartsfischer.nl 

 

Gezocht: Enthousiaste dierenartsen die hun eigen carrière willen 

creëren! 

 
 

CVS bestaat uit zowel eerstelijns als tweedelijns gezelschapsdieren-, paarden- als landbouwhuisdieren 
klinieken. Deze diversiteit en de nauwe onderlinge samenwerken tussen onze klinieken zorgt voor een 
dynamische omgeving en maakt de mogelijkheden om te ontwikkelen binnen de veterinaire sector erg 
breed. De klinieken waar wij momenteel collega’s voor zoeken bevinden zich in het noorden van het 
land, het mooie Friesland. 

 
 

De mogelijkheden:  

Wil je als gezelschapsdierenarts gaan werken in een team met ervaren collega’s in het mooie 
Sneek? 

 Wil je als ambulante paardenarts aan de slag met focus op de gynaecologie onder leiding van 
een zeer ervaren collega in de buurt van Bolsward?  

 Solo werken in een gezelschapsdierenpraktijk en samen met de paraveterinairen je eigen 
praktijk leiden met de ondersteuning vanuit onze organisatie?  
 
Of heb je liever een combi baan in de disciplines paard en gezelschapsdieren? Wij zoeken samen 
met jou wat het beste bij jou past!  
 

Dit maakt het interessant om te reageren:  

 Als onderdeel van een internationale organisatie waarin veel kennis rondgaat en veel 
specialisten in dienst zijn heb je de mogelijkheid het veterinaire werk naar een hoger niveau te 
tillen 

 Mogelijkheden je verder te ontwikkelen onder de vleugels van CVS 

  Je “eigen” praktijk leiden 

 Een omgeving waar wordt gedacht in oplossingen en waar alle collega’s als essentieel worden 
gezien 

 We creëren samen de baan die jij wilt en houden rekening met jouw ambities 

  Goede arbeidsvoorwaarden en een eigen CVS Arbeidsvoorwaarden Reglement  

 Ondersteuning en begeleiding waar nodig. 

http://www.dierenkliniek-sneek.nl/
http://www.dierenartsfischer.nl/

