
Ветеринарна клініка Росток є центром компетенції лікування малих тварин на 

північному сході Німеччини. Як незалежна реферальна клініка, ми піклуємося про 

благополуччя наших чотириногих пацієнтів з розумом, серцем і пристрастю та 

найсучаснішим технічним обладнанням. Ми є найважливішим контактним місцем для 

дрібних і домашніх тварин в Мекленбурзі-Передній Померанії, оскільки ми завдяки  

нашому технічному обладнанню (МРТ, КТ, УЗД, рентген і т.д.), а також з нашій 

професійній компетенції (ветеринари різних фахів) є унікальними і виконуємо провідну 

роль. 

Оскільки ми зростаємо професійно та структурно, ми шукаємо ветеринарного фахівця 

(ч/ж/і) та ветеринара (ч/ж/і) для нашої новозбудованої ветеринарної клініки з 

найсучаснішим технічним обладнанням.  

НАША ПРОПОЗИЦІЯ: 

• Сучасне робоче місце з відмінним обладнанням 
• Захоплюючі випадки та швидкі процеси прийняття рішень 
• Зарплату відповідно до Вашої продуктивності 
• Доплати за неділю, святкові та вихідні дні 
• Врегульований робочий час позмінно 
• Підтримка досвідчених наставників 
• Щедра підтримка в освіті та підвищенні кваліфікації 
• Різні соціальні виплати 
• Регулярні розмови з співробітниками 
• Робота у команді та плоска ієрархія 

ДОБРЕ ЗНАТИ: 

• Відчуття як на відпочинку на білому пляжі Балтійського моря  
• Вечірки компанії та командні заходи 
 

Вакансія Ваш профіль 

Ветеринарний фахівець (ч/ж/і) • Завершене професійне навчання в якості 
ветеринарного фахівця 
• Дужа зацікавленість у дрібних тваринах і 
прагнення завжди бути в курсі 
• Збагачення для різних спеціалізованих 
відділень клініки 
• Задоволення від роботи в команді 
• Готовність дбати про наших пацієнтів навіть 
вночі і у вихідні дні 
• Дружнє і досвідчене поводження з 
тваринами і людьми 
• Добра усна і письмова німецька мова 

Ветеринар (ч/ж/і) • Закінчена вища освіта з ветеринарної 
медицини 
• Відмінне знання німецької мови в усній і 
письмовій формі 
• Дужа зацікавленість у дрібних тваринах і 
прагнення завжди бути в курсі 
• Збагачення для різних спеціалізованих 
відділень клініки 



• Задоволення від роботи в команді 
• Готовність дбати про наших пацієнтів навіть 
вночі і у вихідні дні 
• Дружнє і досвідчене поводження з 
тваринами і людьми 

 

Ви зацікавились? Тоді ми з нетерпінням чекаємо Вашої заяви електронною 

поштою на  info@tierklinik-rostock.de. www.tierklinik-rostock.de 

Контактна особа: Claudia Schaffer, 0381 2527721 

 

http://www.tierklinik-rostock.de/

