
IC / SPOED PARAVETERINAIR GEZOCHT 

 
Vanaf mei 2020 opent Evidensia het fantastische, gloednieuwe Dierenziekenhuis Den Haag 
aan de Goudenregenstraat. Momenteel zijn wij op zoek naar een paraveterinair die zich 
voornamelijk wil toeleggen op de spoed en intensieve zorgen. Naast de 
spoedwerkzaamheden focus jij je op de opnamepatiënten in de medium en intensive care. 
Het is de bedoeling dat je diensten zal draaien, deze variëren van dagdiensten tot avond- en 
nachtdiensten. Tijdens alle diensten werk je samen met ervaren dierenartsen en 
paraveterinairen. 

Wij zoeken: 
- Een allround paraveterinair die interesse heeft in spoedeisende hulp en intensive 

care, liefst met enige ervaring. 

- Een stressbestendig persoon, die om kan gaan met drukte. 

- Een leergierige en ambitieuze collega. Er zijn veel mogelijkheden om je meer te 
ontwikkelen. 

- Een collega die zelfstandig is maar tegelijkertijd ook goed kan samenwerken in een 
team. 

- Flexibiliteit wat betreft uren/diensten. Er is altijd ruimte om te overleggen over 
compensatie-uren. 

- Iemand die het leuk vindt om mee te denken op de werkvloer om de zorg voor de 
patiënten te verbeteren. Vooral omdat dit een compleet nieuw ziekenhuis is. 

 

Wij bieden: 
- Een compleet nieuw en optimaal uitgerust dierenziekenhuis (incl. intensive care, CT). 

- Een gezellig en ervaren team van dierenartsen en paraveterinairen waarmee ook 
intercollegiaal overleg mogelijk is. 

- Marktconform salaris. 

- Uren in overleg. 

- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. fulltime dienstverband. 

- Uitzicht op een vast dienstverband. 



- Mogelijkheid om deel te nemen aan de Evidensia Academy. Evidensia biedt aan alle 
medewerkers opleidingen/cursussen om zich naar wens te ontwikkelen. Denk 
bijvoorbeeld aan een differentiatietraject voor de spoed en intensive care. 

 

Nieuwsgierig? Kijk dan ook op onze website en social media: www.edz-denhaag.nl.  
Word je enthousiast bij het lezen van deze uitdagende functie? Dan zien we jouw CV en 
motivatie graag tegemoet! Stuur een mail naar cluster manager Ellen Valstar: 
ellen.valstar@evidensia.nl  
 

http://www.edz-denhaag.nl/
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