
 

 

 

 

Hestedyrlæge søges 

Da en af vores hestedyrlæger har søgt hjem til Sjælland, leder vi nu efter en dyrlæge til en fast stilling  

Om stillingen:  

- Fuldtidsstilling som hestedyrlæge med tiltrædelse snarest 

- Stillingen byder på forskellige almene arbejdsopgaver i hestepraksis 

- Vi har tillige et ønske om, at du varetager et eller flere specifikke 

fagområder som for eksempel reproduktion 

- Arbejdet er delt mellem udkørende praksis og arbejde på hospital 

- Vores udkørende praksis dækker et relativt lille område, så tiden på 

vejene er minimeres, og så man kan nå hurtigt hjem efter fyraften 

- Vi tilbyder 4 dages arbejdsuge med fast ugentlig fridag 

- 7-skiftet vagt i eget vagtområde 

- Supersøde kunder og et meget bredt udvalg af heste 

- Optimal beliggenhed i hjertet af Kronjylland med under 1 time til 

Ålborg og Århus 

 

 

Om dig:  

- Du er som person udadvendt, selvstændig og arbejdsom, og du kan indgå i et større team af 

hestedyrlæger, veterinærsygeplejersker og andet klinikpersonale 

- Du må gerne have erfaring fra hestepraksis og særligt indenfor reproduktion 

- Du kan lide faglige udfordringer i en vekslende dagligdag 

- Du er service-minded og god til at kommunikere med klienter 

Om os:  

Vi er blandt de største hestehospitaler i Jylland med adresse lidt nord 

for Randers. Vi er et team på 7 dyrlæger og 4 assistenter, og vi arbejder 

i en uformel tone og med godt humør og god stemning.  

Vores hospital rummer en spritny operationsstue, hvor vi hver uge 

udfører mange elektive operationer. Vi har tre separate 

undersøgelsesafsnit, hvor vi udfører halthedsudredninger, 

røntgenundersøgelser, scanninger, tandudtrækninger, endoskopi, og 

gastroskopi. Vi har i mere end 35 år insemineret med frostsæd, som 

udgør en stor del af vores reproduktionsarbejde i sæsonen. De seneste år har vi også foretaget 

embryotransfer.  

Vi er i 2020 blevet ISO-certificerede, hvilket betyder, at vi arbejder efter standardiserede procedurer og 

registreringer, så nye ansatte relativt nemt kan træde ind i jobbet. 

Læs og se mere om vores hestehospital på www.hestedoktor.dk 

 

Ansøgning og CV sendes til info@hestedoktor.dk - Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du 

velkommen til at kontakte Jacob Greve og Jens Korfitz på 20704044 

https://www.facebook.com/hestedoktor/videos/vores-klinik/2008133072751135/

