
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nordjylland kalder: Vores nye veterinærsygeplejerske-elev, er det dig? 
 
 
Hvad kan vi tilbyde dig? 
 
Vi har fokus på: trygge patienter, tilfredse kunder, velfungerende teamwork og at være en god arbejdsplads. 
Vi kan derfor tilbyde dig en spændende elevplads, hvor du bliver oplært under gode og trygge rammer.  
Du bliver stille og roligt introduceret til de forskellige arbejdsopgaver af dine dygtige kollegaer, så du efterhånden som 
du får kendskab til arbejdet, kan hjælpe mere og mere til. Du får support hele vejen.   
 
Vores praksis har 2 smådyrsklinikker. Vi behandler primært hunde og katte.  
Hovedklinikken i Jerslev har operations-, indlæggelses- og laboratorie-faciliteter og det vil være her, at du kommer til 
at arbejde det meste af tiden. Vores anden klinik ligger i Brønderslev og har kun åbent om eftermiddagen. Vores klinik 
i Brønderslev er ”Cat Friendly certificeret” og vi har generelt ”low stress” tilgang til vores patienter på begge 
klinikkerne.  Vi er 3 dyrlæger, 3 uddannede veterinærsygeplejersker, 2 flexjobbere og 1 ungarbejder.  
Du kan møde os på vores hjemmeside  www.jerslevdyreklinik.dk. og du kan læse mere om uddannelsen på: 
www.hansenberg.dk 
 
 
Hvad laver en veterinærsygeplejerske?: 
 
En veterinærsygeplejerske (vsp) kan have mange forskellige arbejdsopgaver på en dyreklinik. Ud over at være med til 
bedøvelse, behandling og pasning af de indlagte patienter er vsp´ens fornemmeste opgave at give kunderne en god 
service over telefonen og ved skranken. VSP´en hjælper desuden dyrlægerne med laboratorieprøver, afregning og 
udlevering af indlagte patienter. VSP´en bestiller varer, gør rent efter patienterne og vedligeholder operationsrum og 
udstyr og kan derudover have administrative opgaver. Derudover hjælper VSP´en også til i akutte situationer som 
f.eks i vagterne om aftenen/i weekenden. Veterinærsygeplejersker skal kunne overskue mange ting på én gang. Det 
kan i perioder være et travlt job at være ansat på en dyreklinik og man skal kunne acceptere en vis uforudsigelighed 
af arbejdsopgaverne, da dagene ikke kan planlægges 100%.   
 
 
Vi ønsker os en elev der: 
 

 Har hjertet på rette sted, varme hænder og et hoved der holdes koldt ;-).  
 Har interesse og evner indenfor håndtering af dyr, men lige så vigtigt også evner kommunikationen med 

ejerne, der er den største del af vores arbejde. 
 Har gåpå mod og selvstændighed.  
 Har en positiv tilgang til opgaver og et godt humør. Du skal have humoristisk sans ;-) 
 Tager sin elevperiode seriøst og brænder for at lære noget. 

Det er vigtigt at du har bil. De offentlige transportmuligheder til og fra Jerslev er sparsomme og kørsel imellem 
klinikkerne i egen bil må påregnes. 
Ansøgere der er bosat i Nordjylland og har tidligere erhverserfaring vil blive foretrukket.  
Du skal kunne starte på jobbet senest 1. marts, men gerne før. 
Hvis alt dette lige er dig vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt og senest d. 15/1.  
 
Du skal sende din ansøgning til: dyrlæge Marianne Birch Jakobsen på: mbj@jerslevdyreklinik.dk.  
Samtaler vil blive holdt løbende.  
Du kan blive bedt om at komme i praktik på klinikken 1 dag, hvis du er en af de ansøgere der bliver kaldt til samtale.  
Vi glæder os til at høre fra dig :-) 


