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Pozícia: Veterinárny lekár
Pracovná oblasť: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Vyhovujúce životopisy sú posielané e-mailom

Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): 700 - 2500 EUR/mesiac
zaujímavé ohodnotenie podľa kvalif. a počtu odrobených rokov
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Odborná veterinárna činnosť v praxi malých zvierat
Iné výhody
- príjemné a moderné prostredie v novo zrekonštruovaných priestoroch
- mladý, dynamický kolektív
- stabilné postavenie spoločnosti na trhu
- korektný prístup zo strany vedenia spoločnosti
- individuálne podmienky podľa kvalifikácie lekára a výsledkov

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
vysokoškolské III. stupňa
Zameranie, odbor:
Veterinárny lekár
Požadovaná prax
Pozícia je vhodná pre absolventa:
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- príjemné vystupovanie
- odborné vedomosti
- odborný prístup k pacientom a klientom
- pracovné nasadenie
- anglický jazyk výhodou

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
VetLINE, s.r.o. veterinárna nemocnica s 24h prevádzkou v centre Bratislavy a s ambulanciou v
mestskej časti Vrakuňa. Hospitalizácia, kompletná laboratórna diagnostika, digit. RTG, moderné
USG, endoskop, komplet kardio, operácie mäkké a tvrdé tkanivá. Cieľom nemocnice VetLINE je
poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť. Disponujeme najmodernejším diagnostickým
vybavením, ktorým je pacientovy presne a včas stanovená diagnóza. Kompletné diagnostické,
laboratórne vybavenie, konzervatívna a chirurgická terapia, pohotovosť, traumatológia a plánovaná
chirurgia, onkológia, interná medicína, oftalmológia.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Veterinárne lekárstvo
Počet zamestnancov
20-24 zamestnancov
Informácie o výberovom konaní
V predmete správy nezabudnite, prosím, uviesť názov pozície o ktorú sa uchádzate.
- životopis poiselajte e-mailom na kariera@vetline.sk
- vzhľadom na veľký počet životopisov budeme kontaktovať iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich
uvedené požiadavky
- zároveň Vás žiadame o zaslanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v
životopise za účelom spracovania pre potreby výberu inzerovanej pracovnej pozície v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Adresa spoločnosti
VetLINE, s.r.o.
Staromestská 6/D Zobraziť na mape
811 03 Bratislava
http://www.vetline.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Ján Wirth
Tel.: +421 905 923 654
E-mail: kariera@vetline.skkariera@vetline.sk

