
 

Egelund Dyreklinik søger medhjælper 
Vær med til at gøre en forskel! 

Der er travlhed på Egelund Dyreklinik og Viborg Internat, der ligger på samme adresse i Ravnstrup 
ved Viborg. Derfor søger vi en medhjælper - og gerne en, der ønsker at uddanne sig til veterinærsygeplejerske. 

Vi tilbyder en super spændende stilling på 30-37 timer med masser af udfordringer på en arbejdsplads, hvor der er 
masser af professionalisme, mulighed for udvikling, højt til loftet og god stemning. 

 
Dine opgaver bliver mest i dyreklinikken, hvor du skal stå i receptionen, hjælpe dyrlægerne, gøre rent, sætte foder på 
plads, hjælpe ved operationer og lignende forefaldende arbejde. Det er også vigtigt, du har flair for at formidle katte 
fra internatet til de helt rigtige, nye ejere. Er du den helt rigtige, er der på sigt en mulighed for elevplads som 
veterinærsygeplejerskeelev. 
  
Du er: 
- Måske lige blevet færdig med gymnasiet og drømmer om at arbejde med dyr. Du elsker og er god til at håndtere 
både hunde og katte. 
 
- Du har flair for sociale medier, er god til at formulere dig, og du er dygtig boglig. 
 
- Du er god til at kommunikere og struktureret. Du er god til mennesker og kan snakke med alle typer kunder - og 
altid med et smil. 
 
- Du er videbegærlig, lærenem, positiv og ser muligheder frem for begrænsninger. 
 
- Du er fleksibel og kan også hjælpe weekender og aften. 
 
- Du trives i et travlt miljø med masser af udfordringer. 
 
- Du er ambitiøs og vil, ligesom os andre her på Egelund Dyreklinik/ Viborg Internat, være med til at gøre en forskel 
for dyrene. 
 
Læs mere om hvem vi er på:  egelunddyreklinik.dk  - facebook.com/egelunddyreklinik eller 
facebook.com/viborginternat/ 

 

Er dette noget for dig? Så skriv nogle få ord om dig selv og hvorfor du er egnet til jobbet og send det til os på mailen 
Egelund.privat@gmail.com 

 

Stillingen besættes så snart, at vi har fundet den helt rigtige til jobbet. 

 

Kh dyrlæge Lise Svejgaard 


