Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket. Dygnet runt finns vi tillgängliga för våra
kunder. Med kompetens och engagemang arbetar vi för en god djurhälsa samt ett gott smittoch djurskydd. Vi har 470 anställda på 100 platser och omsätter cirka 510 miljoner kronor per år.

Jobb som distriktsveterinär
Ett vikariat med placering i Örnsköldsvik
- Heltid med tillträde enligt överenskommelse
Örnsköldsviks kommun med 55 000 invånare, ligger i norra delen av världsarvet Höga kusten. Här
hittar du en fantastisk natur med höga berg och djupa dalar, och en skärgård med många öar och
vackra stränder. Här får du tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv. I Örnsköldsvik sätter årstiderna
sin prägel på aktiviteterna och livet, vintertid finns möjlighet till skidåkning både utför och på
längden, sommartid möjlighet till strövtåg i skog och mark liksom bad, sol och segling. Besök gärna
kommunens webbplats (www.ornskoldsvik.se/flyttahit).
Örnsköldsviks Distriktsveterinärstation befinner sig i en expansiv fas. Vi söker veterinärer med
intresse att utvecklas tillsammans med oss. Du är samarbetsvillig och tycker om att arbeta i team. Du
är initiativrik och delar gärna med dig av nya kunskaper och idéer. Vi ser gärna att du har särskilt
intresse för häst eller smådjur, då stora möjligheter finns att utveckla dessa områden.
Hos oss får du möjlighet att kombinera arbete på en välutrustad smådjursklinik med varierad
stordjurspraktik. Verksamheten består till 40 % av stordjur (häst och nöt) och 60 % smådjur. Stationen
är byggd som ett mindre djursjukhus för sällskapsdjur, och har välutrustade lokaler med gasnarkos,
digitalröntgen, ultraljud och eget blodlabb. Beredskapstjänstgöring ingår där vi strävar efter att minst
sex veterinärer delar på tjänstgöringen. Vi fäster stor vikt vid datorvana, god samarbetsförmåga och
personlig lämplighet. Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.
Frågor
Ring Gudrun Håkansson, klinikchef i Örnsköldsvik, tfn 070-2472056 eller 0620-10365.
Har du frågor kring anställningsvillkor är du välkommen att ringa Distriktsveterinärenheten, Anders
Andersson, tfn 036-15 58 27, eller Lina Gustafsson, tfn 036-15 61 29.
Facklig kontaktperson DVF Lars Erik Staberg, tfn 070-604 06 45
Välkommen med din ansökan, märkt med dnr 06 –2937/10, och en tydlig meritförteckning till
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping senast den 23 mars 2010.
Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Vår
breda verksamhet ger dig tillgång till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern
utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.
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