вакансиа

- job offer

AniCura Aachen је национална реферална клиника од 1983. године са тимом од око 30
запослених и покрива читав спектар медицине малих животиња, од 2018. године као
део породице АниЦура. Ми смо већ годинама једна од ТОП клиника за мале
животиње у земљама немачког говорног подручја (Магазин Фоцус, 2019-2022) и
имамо ГВП сертификат (добра ветеринарска пракса). Бавимо се ветеринарском
медицином на високом нивоу, такође професионално и квалитетно третирамо
сложене проблеме. Дигитални рендгенски зраци, врхунски ултразвук, ендоскопија,
компјутерска томографија (16 линија), магнетна резонанца високог поља (1,5 Тесла),
ветеринарски ласери, хируршки микроскопи и савремена хируршка и лабораторијска
опрема део су наше модерне, високо- квалитетна опрема. Наш посвећени тим ради у
10 сала за третмане и 5 операционих сала. Више информација о клиници можете
пронаћи на: AniCura Aachen Tierärztliche Klinik Dr. Staudacher.
AbiCura Група је породица познатих ветеринарских клиника и ветеринарских
ординација специјализованих за ветеринарску негу кућних љубимаца. Лечимо преко
3,5 милиона пацијената годишње у више од 400 клиника и ординација у Европи.
Клиника се налази на 500м од Ахенског прстена (А44) у руралном окружењу. У
дистрикту се налазе све продавнице за дневне потребе, као и обданишта, вртићи,
основне и средње школе (до краја средње школе) на пјешачкој удаљености. До
центра града Ахена (250.000 становника; Универзитет - РВТХ) се може доћи аутобусом
и возом за 20 минута, аутомобилом за 5 минута. До Ахенске шуме може се стићи
пешице за 10 минута, до рекреативног подручја Ајфел са језерима, шумама, зимским
спортовима и националног парка Северни Ајфел може се стићи за 20-30 минута
аутомобилом.

Можемо вам понудити савршену позицију за обуку. За ово тражимо

2 ветеринара (м/ж/д) у зони малих животиња
Нудимо Вам:
• Интензивна обука искусних колега у разним областима ветеринарске
•
•
•
•
•
•
•

медицине
Поверљива сарадња, отворено ухо личног ментора
Редовна обука и даље образовање - на нашим догађајима са сопственим и
спољним предавачима клинике са различитих универзитета и учешћем на
националним и међународним конгресима
Професионална размена са више од 3.000 ветеринара у међународној АниЦура
мрежи
Могућности за специјализацију у областима малих животиња, хирургије,
ветеринарске стоматологије, офталмологије (додатна обука за ветеринара
специјалисте, додатне квалификације)
Стицање лиценце за рендгенски снимак, ЦТ и ласер
Предности и могућности за каријеру клиничке групе АниЦура упарене са
предностима локалне ТОП ветеринарске клинике • Добра плата са бонусима за
успех
Посебну подршку у испуњавању имиграционих формалности, добијању радне
дозволе, тражењу стана у Ахену, такође радо обезбеде бесплатан стан за
фирму на почетку

Желимо од вас:
• Завршене студије ветерине, почетно професионално искуство и интересовање
•
•

•

за област медицине малих животиња
Мотивација за стручно усавршавање и усавршавање
Познавање немачког језика са сертификатом Б2 или најмање Б1 (знање језика
Б2 или Б1 са додатном техничком дискусијом је предуслов за добијање
немачке професионалне лиценце као ветеринар) - Познавање енглеског језика,
говорно и писмено
Учешће у хитној ветеринарској служби, наизменично са 7 других ветеринара
током 40-часовне недеље, укључујући смене од 4 дана

Да ли смо изазвали ваше интересовање?
Пријавите се путем е-поште на немачком или енглеском:
g.staudacher@tgz-aachen.de

или нас позовите: +49/241/928660
AniCura Aachen GmbH, Trierer Straße 652-658, D-52078 Aachen (nahe Köln)

