
 

 

ÁLLATORVOSI ASSZISZTENSI ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

Leendő asszisztensünket, új munkatársunkat keressük, aki hasznos, értékes és elismert tagja 

lehet folyamatosan bővülő csapatunknak. 

A csapat nagyon összetartó, tagjai összekovácsolódtak, elfogadják és támogatják egymást 

minden élethelyzetben, célkitűzéseink, prioritásaink és erkölcsi alapelveink pedig azonosak. 

Mondhatjuk, hogy baráti közösség. 

Tudni kell rólunk, hogy az állatok védelme és tisztelete alapvető fontosságú számunkra, jogaik 

és érdekeik érvényesítését tartjuk elsődleges feladatunknak, a gazdikkal pedig igyekszünk 

bizalomteljes, közeli és maximálisan partneri kapcsolatot kiépíteni. 

Nálunk nincs hierarchia. Az orvosok és asszisztensek egyenrangúak, mindenki a szakmai 

tapasztalata, képességei és készségei, egyéni adottságai alapján a tudása legjavát nyújtja, a 

munkakörök pedig lehetőség szerint mindinkább személyre szabottak. Ez a szemléletmód 

tükröződik az ügyfelekkel való kommunikáció során is, az ügyfeleinket minden esetben 

professzionális és teljes körű tanácsadással segítjük – kérés nélkül is - abban, hogy minél jobb 

gazdik lehessenek. Ebben pedig az asszisztenciának is óriási szerepe van, nálunk ők nem csak 

„háttérmunkások”, a munkakör számos területén felelősségteljes és fontos feladatot látnak el. 

Igyekszünk folyamatosan szinten tartott és magas minőségű szolgáltatást nyújtani, a szakmai, 

technikai és egyéni fejlődésre való törekvést magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, egyúttal 

viszont a gazdik felé is vannak bizonyos elvárásaink. Nem tűrjük el a felelőtlen vagy 

kizsákmányoló típusú állattartást, a szaporítókat módszeresen eltanácsoljuk rendelőnkből. Az 

örökbefogadást és a felelősségteljes, szeretve gondoskodó gazdikat támogatjuk, működésünk 

igencsak szerves része az ivartalanítás, a fajtatiszta kedvencre vágyó ügyfeleinket pedig a 

felelősen vezetett tenyésztői vonalakra irányítjuk. Nem fogadjuk el továbbá, ha egy macska 

„csak fogyóeszköz”. 



Amit kínálunk: 

• versenyképes és a piachoz képest kiemelkedő bérezés  

• sziklaszilárd elvek, amik erősítenek minket  

• rugalmas időbeosztás és szabadságolás  

• támogató háttér és csapat, vidám hangulat 

• hosszú távon tervezhetsz, kiszámíthatóság és biztonság 

Elvárásaink: 

• stabil és magas szintű helyesírás, jó szövegértés! 

• legalább alapszintű angol nyelvtudás 

• MS Office felhasználói szintű ismerete  

• állat- és emberszeretet, humánus megközelítés, udvariasság  

• nagyfokú megértő- és beleérző-képesség, hatalmas, mondhatni végtelen türelem a 

gazdikkal szemben  

• őszinteség és nyitottság  

• felelősségtudat, érett személyiség  

• kutyák viselkedésének mélyreható és a gyakorlatban is megjelenő ismerete  

• jó reflexek és megbízható reakciók  

• multitasking, állóképesség és kitartás  

• tanulékonyság, rugalmasság  

• érzelmi terhelés menedzselése 

Előnyt jelenthet:  

• kutyaiskolai, -panziói, állatmenhelyi múlt és tapasztalat  

• korábbi állatorvosi asszisztensi munka  

• állatorvosi asszisztensi képzettség  

• a cicák rejtelmes és csodálatos világában való jártasság  

• Doki for Vets adminisztrációs program ismerete  

• B-kategóriás jogosítvány 

 

 

 



A munkakör részeként feladatok lesznek:  

• állatok rögzítése vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz  

• gazdikkal való kommunikáció  

• műtétek és bódításos beavatkozások alatt segédkezés  

• adminisztráció, anyagbeszerzés  

• szombat délelőtti munkavégzés  

• recepció (későbbiekben)  

• pet shop és patikai kiszolgálás (későbbiekben) 

A jelentkezéshez fényképes önéletrajz mindenképp szükséges, de örülünk motivációs levélnek 

és minden egyéb olyannak, amit csak jónak látsz! :)  

Jelentkezni kizárólag az allas@napfiver.hu címre küldött e-mail formájában lehetséges, más 

csatornákon történő kapcsolatfelvétel esetén nem reagálunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mikesy Levente  

vezető állatorvos 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 22. 

 


