søger en
Hvis du ligesom os er vild med kæledyr og gerne vil arbejde i et team,
hvor vi arbejder, griner og udvikler os sammen, skal du læse videre:
VetFamily er en del af en børsnoteret virksomhed. Vi er 186 dyreklinikker i Danmark og er i
alt i 10 lande med 4.300 klinikker. VetFamily tilbyder klinikkerne fordelagtige indkøbsaftaler,
marketing, rådgivning og kurser. I Danmark er vi 12 ansatte og har kontor i Højbjerg ved Århus.
Vi kan tilbyde dig et job, hvor du kommer til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du vil
skulle arbejde sammen med kolleger, som er uhøjtidelige, fagligt dygtige og ambitiøse i forhold til, hvad vi gerne vil nå og udrette.
Som Business Koordinator bliver du en central del af VetBusiness teamet. Vi tilbyder dyre
klinikkerne hjælp til HR, økonomi og ledelse igennem services, kurser og rådgivningsforløb.
Det er en nyoprettet stilling, så vi forventer, at du er indstillet på selv at være med til at udvikle
og forme rollen som Business Koordinator.
Du behøver ikke at være en haj til både økonomi, ledelse og HR, men har qua din uddannelses
baggrund en grundlæggende forståelse for økonomi og en oprigtig interesse for at sætte dig
ind i og forstå branchen. Afhængig af dine kompetencer og ambitionsniveau skal du hjælpe/
bistå/rådgive dyreklinikkerne indenfor de områder, hvor du føler dig kompetent og tryg i rollen. På sigt er der gode muligheder for at få et større ansvar.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Løbende kontakt til dyreklinikkerne
• Indsamling og strukturering af informationer fra klinikker
• Koordinering af programmer og tilrettelæggelse af indhold
• Koordinering af kursusaktiviteter, herunder tilmelding og evaluering
• Opstart og administration af surveys og målinger på klinikniveau eller brancheniveau
• Udarbejdelse af oplæg og præsentationsmateriale
• Evt. HR relaterede opgaver afhængig af din profil og interesse
Du bor i køreafstand fra kontoret i Højbjerg ved Århus. Vi forestiller os, at du er uddannet HA,
Cand.merc. eller lignende. Du er enten nyuddannet og har et relevant studiejob i rygsækken eller har et par års erfaring inden for lignende stilling.
… kan vi godt lide at tage selvstændige beslutninger. Du kan forvente at få et stort
råderum indenfor dit ansvarsområde, som vi selvfølgelig løbende koordinerer og aftaler
rammerne for. Hvis du kunne tænke dig at være en del af en mindre, agil og meningsfuld
arbejdsplads, så skynd dig at søge via Jobindex.
Har du spørgsmål? Så kontakt
Anja Mikkelsen på 4280 1010 |
vbjob@vetfamily.dk.

Vi glæder os helt vildt til at høre fra dig!
Ansøgningsfrist den 30. november 2022.
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