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Oletko juuri sinä etsimämme eläinlääkäri
Omaeläinsairaala Turkuun?
Mitä etsimme?
Omaeläinklinikka etsii päivystävää eläinlääkäriä sekä eksoottisten eläinten hoidosta kiinnostunutta eläinlääkäriä Turun
Omaeläinsairaalaan. Etsimämme eläinlääkäri tulee työskentelemään vuorotyössä 24/7 palvelevassa Omaeläinsairaalassa.
Haettavana on 2 paikkaa, molemmat ovat osana päivystystiimiä, mutta toivoisimme toiseen paikkaan erityisesti
eksoottisten eläinten hoidosta kiinnostunutta eläinlääkäriä. Eksoottisia eläimiä ja pienjyrsijöitä löytyy Turun
klinikoidemme asiakaskunnastamme runsaasti jo valmiiksi. Eduksi katsotaan myös jos olet halukas tarvittaessa
työskentelemään myös Turku Keskustan päiväklinikallamme. Aloitus 1.12.2018 alkaen, tai halutessasi jo aiemmin.
Toivomme sinun olevan ulospäinsuuntautunut ja innostunut oppimaan uutta. Pidät tiimityöskentelystä ja haluat tarjota
asiakkaillesi parasta mahdollista palvelua. Työ on kokoaikainen, työvuoroja sinulle tulisi viikossa 4-5.
Hakijalta vaaditaan sujuvaa suomenkielentaitoa.

Mitä tarjoamme?
Tarjoamme monipuolista pieneläinpraktiikkaa viihtyisissä, väljissä tiloissa. Tarjoamme innostuneen ja eteenpäin pyrkivän
tiimin, sekä esimiesten tuen työllesi. Omaeläinsairaalassa on hyvä varustelutaso, jota kehitetään koko ajan eteenpäin.
Omaeläinsairaalasta löytyy mm. inhalaatioanestesia, leikkaussali, hammashuone (hammasröntgen + porayksikkö),
monipuolinen laboratorio, kaksi sairaalaosastoa sisällä oleville potilaille, röntgen ja tasokas ultraäänilaite. Tarjoamme
mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työssä. Tehtävän palkkaus on kilpailukykyinen.

Keitä me olemme?
Omaeläinklinikka on vuonna 2017 perustettu kotimainen ja nopeasti kasvava eläinlääkäripalveluiden tuottaja.
Omaeläinklinikalla on 13 eläinlääkäriasemaa ja eläinsairaalaa Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, Lohjalla, Turussa,
Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto
on yli 17 milj. euroa vuodessa ja se työllistää yli 200 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Omaeläinklinikka keskittyy
korkeatasoisiin eläinlääkäripalveluihin, eläinten hyvinvointipalveluihin ja myymälätuotteisiin. Tarjoamme tällä hetkellä
24/7-eläinlääkäripäivystystä neljällä paikkakunnalla. Rakennamme tulevaisuuden palvelukokonaisuutta, jossa lemmikistä
huolehditaan sen elämänkaaren kaikissa vaiheissa niin eläinlääketieteen, hyvinvointipalveluiden, kuin muidenkin sitä
tukevien asiantuntijapalveluiden avulla. Ammattitaitoisen tiimin johdolla olemme määrätietoisesti matkalla kohti
praktikon parasta työpaikkaa.
Soita niin kerromme lisää!
Emmi Niemi, aluepäällikkö, p. 040 586 6748
Kaisa Saarinen, vastaava eläinlääkäri kaisa.saarinen@omaelainklinikka.fi
Toimitathan CV:si ja hakemuksesi viimeistään 15.11.2018 osoitteeseen emmi.niemi@omaelainklinikka.fi.
Rekrytointiohjeiden mukaisesti tehtävään valittavalle henkilölle voidaan tehdä huumausainetesti.
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