VI SÖKER EN
BYGGINTRESSERAD BMA
Mälaren Hästklinik erbjuder avancerad vård inom sportmedicin, kirurgi och internmedicin, både vid klinikerna samt via en omfattande ambulerande service. Veterinärer,
djursjukskötare och djurvårdare arbetar tillsammans för att erbjuda hästar och ägare
bästa tänkbara omvårdnad. I dagsläget är vi drygt 70 anställda som ger vård och service
vid ca 23.000 besök årligen.

Just nu bygger vi för fullt vårt nya hästsjukhus utanför Sigtuna som planeras öppna till
sommaren. Vi har då utmärkta förutsättningar för att utveckla vår verksamhet ytterligare och planerar bland annat för en kraftigt utökad laboratorietjänst i egen regi. Redan
idag genomför vi själva en hel del analyser av prover men kommer bredda tjänsten för
att snabbare ge våra veterinärer och kunder provsvar som idag görs externt.
I tjänsten ingår att bygga upp och utrusta det nya laboratoriet och att sedan ansvara för den
dagliga driften av laboratoriet. Det ingår även att ansvara för rutiner som skapar kvalitetssäkrade analysresultat på samtliga våra kliniker. Du utbildar även andra och föreslår och genomför
löpande förbättringar.
Kvalifikationer:
Du är utbildad Biomedicinsk analytiker med
minst 5 års erfarenhet inom Veterinärmedicin. Du har stor vana av det dagliga arbetet
och har mycket goda kunskaper i fungerande rutiner för att skapa kvalitetssäkrade
analysresultat.
Som person är du utåtriktad, flexibel och
trivs med både människor och hästar. Du har
hög ansvarskänsla och samarbetsförmåga
och trivs på en arbetsplats med högt tempo.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska i tal
och skrift.

Våra medarbetares kompetens, trivsel och
engagemang är förutsättningen för vår
framgång. Om den här tjänsten passar dig
är ditt engagemang och din förmåga att
bygga upp något nytt mycket stort.
Vi erbjuder en långsiktig utveckling i en
glad och expansiv verksamhet med hög
specialistkompetens. Du arbetar med andra erfarna kollegor där vår gemensamma
kompetens skapar bästa möjliga vård.

Välkommen att skicka ditt CV och personligt brev till Håkan Engdahl på ansokan@hastklinik.se
Märk ansökan med ”Laboratorium”. Intervjuer sker löpande.

