
 

Deel van ons fantastische team! 

Wat wij kunnen bieden: 

Een fantastisch team, dat houdt van eerlijke 

communicatie,  zich wil ontwikkelen individueel  

en als team. Kortom samen beter! 

• Functie van 24-38 uur en alles wat daar tussen 

zit. 

• Nieuwe moderne en  goed ingerichte 

gezelschapsdieren kliniek. 

• Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. 

• Uiteraard een passend salaris. 

Wie wij zijn … 
 

Dierenkliniek Middenwaard is een kliniek voor 

gezelschapsdieren en paarden. Met acht paravets 

en vier dierenartsen hebben wij een fantastisch 

team. Gelegen in het meest westelijke puntje van 

West-Friesland namelijk Heerhugowaard 

(Noord-Holland). 

Contact opnemen 

Telefoon: 072-5713132 

E-mail: info@dierenkliniekmiddenwaard.nl 

t.a.v. Stephanie Walstra-Baldée 

Web: dierenkliniekmiddenwaard.nl 
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DIERENKLINIEK 

MIDDENWAARD 

Goede zorg met 

het juiste gevoel! 
 



 

Moderne  nieuwe opname gezelschapsdieren 

 

Wie wij zoeken? 

Dierenarts gezelschapsdieren… 

Heb je na je opleiding de tijd gehad om voor jezelf 

uit te maken waar nu echt je warm van wordt en is 

dit chirurgie? Dan willen wij jouw passie en goede 

plek geven binnen ons team. 

Werken in een omgeving die 
stimuleert! 

Je nieuwe werkplek is geheel nieuw, 

voorzien van alles wat een moderne 

dierenarts zich kan wensen. Nieuw maar 

wel met een warm gevoel. 

Is chirurgie jouw passie, dan 

ben jij de persoon naar wie wij 

opzoek zijn! 

Heb je naast chirurgie meer liefdes; 

Kliniek beschikt over digitale beeld- 

vorming, uitstekend lab. met urine- en 

bloedanalyse apparatuur. Zelf je 

cytologie preparaten maken ook geen 

probleem.  

Wat houd je tegen? 

Twijfels over wat er mogelijk is? 

Waarom kiezen voor een nieuwe 

werkomgeving in een fantastisch team? 

Vraag het gewoon aan het team dat je 

welkom heet! 

 

Heerhugowaard e.o. 

Werken aan en met een team dat goede 

zorg met het juiste gevoel hoog in het 

vaandel heeft staan. 

Is dit iets dat je aanspreekt en waar je 

een goed gevoel bij krijgt, neem dan 

contact met ons op: 

@ info@dierenkliniekmiddenwaard.nl 

 072-5713132 

 

Geef aan waar je interesses liggen en laat 

het ons weten en giet het in een vorm 

die het best bij je past. 

 

 


