1

5.12.2018

Työpaekkoo pukkaa! Myö kasvetaan
kohisten ja tänne tarvihtoo lissee ossoojia
menestyvvään joukkuveesseen!
Mitä etsimme?
Omaeläinklinikka etsii hammashoitoihin perehtynyttä eläinlääkäriä sekä eksoottisten eläinten
hoidosta kiinnostunutta eläinlääkäriä Kuopion Omaeläinsairaalaan. Etsimämme eläinlääkäri tulee
työskentelemään vuorotyössä 24/7 palvelevassa Omaeläinsairaalassa. Haettavana on kaksi
paikkaa, molemmat ovat osana päivystystiimiä. Hammaspotilaita on tarjolla runsaasti ja
anestesiavalvontaan löytyy asianmukaiset laitteet sekä ventilaattori. Eksoottisia eläimiä ja
pienjyrsijöitä käy potilaana etenkin päivystyksessä, mutta tavoitteena olisi tarjota näille eläimille
myös kattavampia perusterveydenhuoltopalveluita.
Toivomme sinun olevan ulospäinsuuntautunut ja innostunut oppimaan uutta sekä kehittämään
työyhteisöä. Pidät tiimityöskentelystä ja haluat tarjota asiakkaillesi parasta mahdollista palvelua. Työ
on kokoaikainen, työvuoroja sinulle tulisi viikossa 4-5. Hakijalta vaaditaan sujuvaa suomen kielen
taitoa.
Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, mieluiten mahdollisimman pian. Aloitamme haastattelut jo
hakuajan aikana. Työtehtävät täytetään heti sopivan työntekijän löydyttyä, joten älä aikaile ottaa
yhteyttä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kokoaikaiseen työskentelyyn, ota kuitenkin yhteyttä, sillä
myös tuuraajille ja osa-aikaisille työntekijöille on tarvetta päivystävässä eläinsairaalassa. Tuuraajille
on mahdollista järjestää lyhytaikainen majoitus päivystysvuorojen välissä.

Mitä tarjoamme?
Tarjoamme monipuolista pieneläinpraktiikkaa uusissa viihtyisissä ja väljissä tiloissa. Lisäksi
tarjoamme innostuneen ja eteenpäin pyrkivän tiimin, aidosti savolaisen asiakaskunnan sekä
esimiesten tuen työllesi. Omaeläinsairaalassa on hyvä varustelutaso, jota kehitetään koko ajan
eteenpäin. Omaeläinsairaalasta löytyy mm. inhalaatioanestesia, ventilaattori, kaksi leikkaussalia,
laparoskopialaitteisto, kudosfuusiolaite, hammashuone (hammasröntgen + porayksikkö),
monipuolinen laboratorio, sairaalaosastot sisällä oleville potilaille, digiröntgen ja tasokas
ultraäänilaite. Tiloissamme työskentelee eläinfysioterapeutti, ja käytössä on vesijuoksumatto.
Tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työssä. Tehtävän palkkaus on kilpailukykyinen.
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Keitä me olemme?
Omaeläinklinikka on vuonna 2017 perustettu kotimainen ja nopeasti kasvava eläinlääkäripalveluiden
tuottaja. Omaeläinklinikalla on 12 eläinlääkäriasemaa ja eläinsairaalaa Helsingissä, Espoossa,
Kirkkonummella, Lohjalla, Turussa, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä ja
Kuopiossa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on yli 17 milj. euroa vuodessa ja se työllistää lähes
250 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Omaeläinklinikka keskittyy korkeatasoisiin
eläinlääkäripalveluihin, eläinten hyvinvointipalveluihin ja myymälätuotteisiin. Tarjoamme tällä hetkellä
24/7-eläinlääkäripäivystystä viidellä 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!
Satu Heng vastaava eläinlääkäri 0503160093
Outi Kaasinen, aluepäällikkö 0401573100
Toimitathan hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 31.12.2018 osoitteeseen
outi.kaasinen@omaelainklinikka.fi
Rekrytointiohjeiden mukaisesti tehtävään valittavalle henkilölle voidaan tehdä huumausainetesti.
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