
 

 

Medhjælper (og måske kommende elev) søges 
 

Vi har brug for ekstra hjælp, og søger derfor en medhjælper på fuld tid, der kunne tænke sig en spændende og  

varieret arbejdsdag.  

Indtil videre er stillingen tidsbegrænset til et år, men med mulighed for at forlænge eller blive 

veterinærsygeplejerskeelev.  

 

En alsidig arbejdsplads 

Det betyder ikke så meget, om du har haft hund, kat, kanin eller har passet en hest. Det vigtigste er, at du har lyst 

til at blive en del af en alsidig arbejdsplads, og vil tage ansvar for dine daglige arbejdsopgaver.  

Erfaring med kundekontakt prioriterer vi højt, da du vil være tæt på klienterne og deres kæledyr.  

Derfor er det vigtigt, at du er imødekommende, og at det falder dig naturligt at yde en god service.  

Slagelse Dyrehospital er en arbejdsplads, hvor det gode samarbejde er i fokus. Vi har det godt sammen, og hjælper 

hinanden, når der er brug for det.  

Hos os vil du få ansvar for dine egne opgaver i hverdagen, og du skal have lyst til at lære og udvikle dig fagligt.  

 

Vi forventer, at du: 

• Har lyst til at arbejde med dyr - og mennesker 
• Er moden, selvstændig og initiativrig 
• Har erfaring med kundekontakt 
• Er fleksibel i forhold til arbejdstider – også i weekender 
• Er glad og udadvendt, og vil indgå i et team af dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærsygeplejerske-

elever.  
• Muligvis have lyst til at starte som veterinærsygeplejerskeelev efter et års ansættelse som medhjælper.  
 

Du får:  

• En arbejdsdag på et dyrehospital i konstant udvikling 
• Gode kollegaer med godt humør 
• En arbejdsplads med  moderne faciliteter og høj faglighed 
•  
 

Du skal sende din ansøgning til webdyrehospitalet@gmail.com hurtigst muligt og senest den 30. juni .  
Du skal skrive ”Medhjælper” i emnefeltet.  
Samtaler afholdes løbende til stillingen er besat.  
Har du relevante spørgsmål, kan du sende dem på mail@slagelsedyrehospital.dk 

 
 
Slagelse Dyrehospital er et moderne smådyrshospital med afdelinger for tandbehandling, kattepension og Kattens 
Værn (kvslagelse.dk).  Dyrehospitalet foretager stort set alle behandlinger samt de fleste operationer af smådyr, og 
har eget laboratorium og røntgen.  
 

Slagelsedyrehospital.dk  
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