
DAP Galluvet nv | Dwarsstraat 3 | 3560 Lummen 
www.galluvet.be |       Galluvet kleine huisdieren 

 

Vacature dierenarts Kleine Huisdieren 
 

DAP Galluvet Kleine Huisdieren in Lummen is een eerstelijns dierenartsenpraktijk voor 
honden, katten, konijnen en knaagdieren. Als toegewijde dierenartsen hebben wij aandacht 
voor huisdier en klant. Wij zijn betrokken met onze klanten en denken graag mee.  

In het kader van verdere groei is DAP Galluvet Kleine Huisdieren op zoek naar een 
gemotiveerde dierenarts. 

 

Over DAP Galluvet 

Galluvet is een diverse en bloeiende dierenartsenpraktijk. Naast de afdeling Kleine Huisdieren 
hebben wij ook een afdeling Vogels en Pluimvee en Professioneel Pluimvee. Samenwerking staat bij 
ons centraal. Om onze klanten de beste zorgen te bieden, beschikt onze praktijk over uitgebreide 
faciliteiten: gasanesthesie, een digitaal röntgentoestel, een labo voor microscopisch onderzoek en 
bacteriologie, een echotoestel en een rigide scoop. Hierdoor kunnen wij steeds een juiste diagnose 
stellen en een geschikt behandelingsplan voorstellen. Voor gespecialiseerde hulp werken wij samen 
met diverse specialisten en klinieken. 
 
Jouw job 

Als dierenarts Kleine Huisdieren zoek je in iedere situatie naar de beste oplossing en het juiste 
advies, op maat van de klant. Je communiceert open, duidelijk en met medeleven. Wanneer nodig 
voer je bijkomend onderzoek uit in ons in-huis-labo. Je wordt opgeleid door je collega-dierenartsen 
en bijgestaan door 2 dierenartsassistenten. Via bijscholingen, lezingen en congressen blijf je op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in de diergeneeskunde. 
 
Ben jij de dierenarts die we zoeken? 

 Je hebt een masterdiploma diergeneeskunde 
 Je bent leergierig en gemotiveerd 
 Je werkt graag in team 
 Ervaring is een plus, maar geen vereiste 

 

Dit bieden wij jou graag aan: 

 Voltijdse job 
 Aantrekkelijke verloning 
 Groeikansen via interne en externe opleidingen  
 Een collegiaal team waar je op kunt rekenen 

 

Heb je interesse?  

Laat ons iets weten op info@galluvet.be. Wij kijken alvast uit naar je reactie.  
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