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.

Jobb som distriktsveterinär i Säffle
– en utvecklingstjänst med start enligt överenskommelse
I Säffle kommun är det alltid nära till naturen. Stora sjörika skogstrakter i norr och Vänern
med Europas största sötvattenskärgårdar i söder bjuder på rika naturupplevelser.
Här är chansen för dig som vill växa i din yrkesroll som veterinär.
Utvecklingstjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskaper inom mycket
varierande veterinära områden och med speciellt fokus på lantbrukens djur och förebyggande
djurhälsovård. Arbetet kommer att bestå av planerad kompetensutveckling genom
auskultationer, kurser m.m. samt av ordinarie arbete på distriktsveterinärmottagningen.
Din tjänst består under två år av 25 % personlig kompetensutveckling samt 75 % ordinarie
arbete för att sedan övergå i en vanlig anställning på distriktsveterinärmottagningen.
Veterinärmottagningen har en bemanning av fem veterinärer och två assistenter. Det är en
blandad praktik med nöt, svin, häst och med ett stort inslag av smådjur. Vi söker veterinär
som, utöver lantbrukets djur och häst, även har erfarenhet och intresse av att arbeta med
smådjur. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Vår mottagning präglas av en god arbetsgemenskap där alla hjälps åt och ställer upp för
varandra för att på så sätt utveckla verksamheten i en positiv anda. Vi fäster mycket stor vikt
vid god samarbetsförmåga, god gruppkänsla, god lojalitet med mottagningen och
organisationen samt att du passar in i vårt arbetslag. Vi förutsätter att du har datorvana.
Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.
Gå gärna in på kommunens webbplats (www.saffle.se)
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.
Frågor
Ring Börje Adolfson, klinikchef i Värmland, tfn 070-261 63 11
Har du frågor kring anställningsvillkor är du välkommen att ringa Distriktsveterinärenheten, Ingrid
Färnstrand, tfn 036-15 61 53 eller Anders Andersson, tfn 036-15 58 27.
Facklig kontaktperson: AVF-DV Lars-Erik Staberg, tfn 070-604 06 45.
Välkommen med din ansökan, märkt med dnr 06-2429/10, och en tydlig meritförteckning via e-post
till jordbruksverket@jordbruksverket.se eller till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping senast den 12
mars.

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket. I det statliga uppdraget ingår att dygnet runt
finnas tillgängliga för våra kunder och att med kompetens och engagemang verka för ett gott smittoch djurskydd. Vi är rikstäckande, finns på 100 platser, har 470 anställda och omsätter 500 miljoner
kronor per år. Vi är även officiella veterinärer.

