Valby Dyrehospital søger en Vært til receptionen
Vi søger en varm og udadvendt medarbejder til en stilling som Vært på Valby
Dyrehospital. Så brænder du efter at byde mennesker godt velkommen, receptionsarbejde
og dyr, er det lige præcis dig, vi gerne vil høre fra.
Som vært skal du sørge for at vores klienter får en varm, nærværende og tryg oplevelse
under deres besøg på dyrehospitalet.
Vi forventer:
• Du kan skabe en varm og nærværende, men også professionel, stemning i
venteværelset.
• Du ved, hvad du kan og hvornår du skal have hjælp af dine kolleger.
• Har overblik på trods af travlhed
• Du ønsker af natur at gøre noget ekstra for dine omgivelser
• At du kan skabe struktur og har sans for detaljen.
• At du vil være med til at gøre dagen bedre for klienter og kolleger.
Stillingen:
• Skabe en nærværende stemning i venteværelset
• Modtagelse og indskrivning af klienter/patienter
• Afregning
• Dagsplanlægning af konsultationer og bemanding
• Booking af konsultationer og behandlinger
• Rådgivning om foder og salgsvarer
• Oprydning og rengøring af venteværelset
• Bestilling af salgsvarer
Stillingen en fastansættelse på 30-37 timer om ugen. Arbejdstiden ligger mellem kl 8-18 på
hverdage. Erfaring fra dyrlægebranchen er ikke et krav, da sidemandsoplæring vil være en
del af introperioden. Erfaring fra tidligere salgs/receptions/restaurationsjobs er en klar
fordel. Vi leder efter den rette person med et naturligt flair for at skabe en nærværende
relation til vores klienter.
Valby Dyrehospital
Valby Dyrehospital fungerer som almindelig dyreklinik for hunde, katte, kaniner og andre
smådyr for klienter i København. Desuden er hospitalet også vagt og henvisningshospital
for hele Sjælland, hvor vi modtager syge og akuttilskadekomne dyr hele døgnet. Hospitalet
har specialer inden for akutmedicin, kirurgi, øjne, intern medicin og billeddiagnostik og
råder over avanceret udstyr og laboratorium. På den måde kan vi hjælpe vores klienter
med lige fra at få vaccineret deres nye killing eller til hvis deres hund er blevet påkørt. Dit
arbejde som vært er at give alle vores klienter et god nærværende besøg hos os
uanfægtet årsagen til deres besøg.
VetGruppen

Valby Dyrehospital er en del af VetGruppen. VetGruppen er et dansk fælleskab af i
øjeblikket 20 dyreklinikker. Vi får mange henvisninger fra andre klinikker i VetGruppen
fællesskabet, men modtager også henvisninger fra mange eksterne dyreklinikker.
Tiltrædelse hurtigst mulig.
Har dette vækket din interesse så send din ansøgning til cecilie.valby@vetgruppen.dk.
Jobsamtaler vil blive afholdt løbende.
Spørgsmål vedr. stillingen kan stilles til Souschef Cecilie Poulsen på tlf. 30201615

