
LVK søger en eller to resultatorienterede 
og engagerede svine- og kvægdyrlæger.

Vi søger en eller to resultatorienterede og engagerede 
svine- og kvægdyrlæger til LVK i det østlige Danmark, 
som vil indgå i det lokale team af dyrlæger, og være med 
til at udvikle og fastholde vores kundeportefølje.

Hvis du har erfaring og kvalifi kationer fra begge dyrearter 
kan en kombineret stilling også være en mulighed.

Du får ansvaret for:
• Rådgivning og servicering af et antal faste besætninger, 

i samarbejde med de øvrige dyrlæger i teamet.
• At optimere rådgivningen for producenten ved at 

trække på teamet og andre rådgivere.
• At praktisere kundeorienteret med høj nytteværdi af 

rådgivningen.
• Deltagelse i LVK`s møde og uddannelsesvirksomhed.
• At synliggøre LVK via nyhedsbreve, kursusafholdelse 

og indlæg på møder.

Kvalifi kationer:
• Du skal ønske at blive nøglerådgiver for vores 

kunder.
• Du skal kunne matche den moderne svine-/kvæg-

produktions krav til veterinær rådgivning.
• Du må gerne have erfaring fra ansættelse i anden 

produktionsdyrspraksis, være specialiseret svine-/
kvægdyrlæge, men det er ikke et krav.

• Du skal have interesse for at indgå i udviklingen af 
vores teams.

• Du skal kunne forstå at kommunikere med såvel 
kunder som kolleger.

• Du skal kunne tilrettelægge din egen arbejdsdag.
• Du skal være villig til at efteruddanne dig. 
• Du skal være serviceminded og udadvendt.

Vi tilbyder:
• Job i en vækstorienteret og velfunderet virksomhed.
• Indlemmelse i et stærkt veterinært netværk under 

konstant udvikling og med frie arbejdsforhold.
• Frihed til selv at planlægge arbejdstid og opgaver.
• Moderne administration og arbejdsmæssig IT løsning.
• Muligheder for videreuddannelse, via dyrlæge- og 

teammøder, interne kurser, eksterne kurser og kon-
gresser.

• Afl ønning i henhold til kvalifi kationer og arbejdsind-
sats, vort afl ønningsprincip er provisionsløn, men 
det første år aftales typisk en fast løn.

• Pensionsordning og bil.

Interesseret ?
Hvis du er interesseret eller har uddybende spørgsmål 
kan du maile/ringe til chefdyrlæge for Svin Claus Heisel, 
2171 5300, ch@lvk.dk eller chefdyrlæge for Kvæg 
Kenneth Krogh, 2023 0885, kek@lvk.dk

Ansøg snarest og senest 15. februar 2018 på mail til en 
af ovenstående

LVK er Danmarks største produktionsdyrpraksis med 
over 40 ansatte dyrlæger der arbejder specialiseret med 
produktionsdyr, primært kvæg, svin og mink. På vores 
hjemmeside på www.lvk.dk kan du læse mere om LVK og 
vores dyrlægeteams.

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Sund fornuft!
Fynsvej 8, DK-9500 Hobro
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