Veterinär
Vill du arbeta i ett team där din kompetens och ditt engagemang och även din positiva och proaktiva inställning värderas högt då kan du bli vår nya kollega. För att ytterligare utveckla vårt
dagliga arbete och vår samverkan såväl internt som externt så söker vi nu en veterinär till vårt
team i Skara. Vi erbjuder en deltidstjänst.

VikingGenetics söker en Veterinär till vårt team i Skara
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:






Övervakning av djurens välfärd samt djurskydd
Medverkan vid spermaproduktion samt kvalitetskontroll
Provtagning av djur
Administration relaterad till export, djurhälsa och provtagning

Dina kvalifikationer:







Klinisk erfarenhet av nötkreatur är meriterande
Kompetens inom AI för nötkreatur är ett plus
Erfarenhet av förebyggande djurhälsovård är önskvärd
Du trivs med att arbeta i team men även självständigt
Goda kunskaper i engelska och svenska, i såväl tal som skrift är ett krav.

Vi erbjuder dig:
Ett spännande och omväxlande arbeta i ett professionellt team bestående av åtta personer, alla med
fokus på att varje steg i produktionskedjan ska vara av högsta kvalitet. Du kommer ges stora möjligheter
att bidra till utvecklingen av verksamheten. Personalutveckling och fortlöpande utbildning är en naturlig
och viktig del i företaget.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta stationsveterinär Anders Edman T: +46 511 267,
M: +46703815515 eller rekryteringskonsult Catharina Matsdotter Kajson Agri Konsult +46 70 266 69 49.
I denna rekrytering samarbetar vi med Kajson Agri Konsult
Välkommen med din ansökan till info@kajson.se vi vill ha din ansökan senast den 11 februari
VikingGenetics is the world-leading provider of bovine genetic products and solutions, co-operatively owned by 20,000 dairy and beef farmers
in Denmark, Sweden and Finland. Our unique combination of breeding for health traits as well as production has led to a position as domestic
market leader in the Nordic countries and strong player globally. VikingGenetics’ breeding programme is designed to increase the profitability
of our customers, some of the world’s leading farmers. We employ 155 people in Denmark, Finland, Sweden, Australia, United Kingdom and
Germany

Our company values
 Committed  Trustworthy  Customer oriented  Ambitious

