2 DYGTIGE & MOTIVEREDE

VETERINÆRSYGEPLEJERSKER
Har du lyst til at blive en del af vores katteklinik på
vores nye internat i Billund? Vil du arbejde i én af
Danmarks ældste dyreværnsorganisationer, der hver
dag arbejder for at forbedre de vildtlevende og herreløse kattes forhold i Danmark? Hos Kattens Værn
vil du spille en central rolle i dyreværnsarbejdet,
hvor vi hjælper landets katte videre til nye hjem.
OM STILLINGEN
Du vil få masser af daglig kontakt med kattene, da
stillingen indeholder funktion både som veterinærsygeplejerske og internatsmedarbejder. Du vil indgå
i de daglige opgaver, der følger med på en dyreklinik
og på et internat. Du vil assistere på vores katteklinik
under operationer, behandlinger o.l. Sammenlagt vil
dine opgaver indbefatte behandling af katte, generel
pleje/pasning og socialisering af katte, som tilsammen
vil præge din hverdag.
Du vil arbejde med at formidle katte til nye hjem, og
her bringer du din viden om dyr og forståelse for hvad
kunderne har brug for i spil, så de får den helt rigtige
kat med hjem. Du får produktindsigt ift. salg af foder
og legetøj fra vores butik, og samarbejder med dine
kolleger om de administrative opgaver f.eks. telefonog mailbesvarelse.
VI FORESTILLER OS AT DU
• Er færdiguddannet veterinærsygeplejerske
• Har stor interesse for dyreværn (affektion for katte er

et must i denne stilling)
• Har et serviceminded og positivt mindset, kombineret
med en udadvendt personlighed. Du holder af at møde
både mennesker og dyr i dit daglige arbejde.
• Besidder gode samarbejds- og kommunikative evner
VI TILBYDER
En varieret hverdag hvor du får lov til at have mange
bolde i luften, og du vil komme til at indgå i et sjovt
og passioneret team af kolleger og frivillige med stor
fællesskabsfølelse, som passer godt på hinanden. Et
meningsfyldt arbejde, hvor du kommer til at gøre en
forskel for Danmarks herreløse katte. Stillingen er en
fuldtidsstilling på 37 timer, og timerne er fordelt på
hverdage i tidsrummet 8-18. Der vil kunne forekomme
enkelte weekendvagter.
OM KATTENS VÆRN
Kattens Værn er en privat og uafhængig dyreværnsforening, der siden 1933 har arbejdet for at forbedre
forholdene for kattene i Danmark. Kattens Værn er på
en spændende vækstrejse med internater placeret i
henholdsvis Brøndby, Slagelse, Aalborg og Billund. Vi
arbejder bl.a. for at hjælpe de vilde katte gennem genudsætning, og for at alle katte mærkes med øremærke
og/eller chip. Hertil er det en stor mærkesag at landets
katte i vid udstrækning neutraliseres.

KAN DU SE DIG SELV I ROLLEN?
Send ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til direktør Lone Nielsen: lon@kattens-vaern.dk
Stillingerne ønskes besat henholdsvis d. 1. januar og 1. februar 2022. Samtaler afholdes løbende.
Ansøgningsfrist 1. december 2021

