
DAP Galluvet nv | Dwarsstraat 3 | 3560 Lummen  

Vacature dierenarts professioneel pluimvee  
 

DAP Galluvet Professioneel Pluimvee is de grootste gespecialiseerde pluimveepraktijk in 
België. Wij zijn een ambitieuze, gedreven dierenartsenpraktijk in volle groei en willen steeds 
verbeteren. Onze praktijk ligt in Lummen (Limburg), maar wij zijn actief in het hele land. Wij 
beschikken over een eigen labo, moderne infrastructuur en een uitgebreid netwerk. Onze 
dierenartsen nemen regelmatig deel aan onderzoek en opleidingen om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de pluimveesector.  

De voordelen van een grote praktijk 

Bij Galluvet kom je als dierenarts in een solide structuur terecht waar je vanaf dag 1 begeleid wordt. 
Door deze structuur kan je steeds terugvallen op een groot team met ervaring en expertise. 
Daarnaast voer je je dagelijkse taken onafhankelijk uit en vul je je agenda en aanpak individueel in. 
Dit geeft je de nodige flexibiliteit en vrijheid. Ons team bestaat uit een mix van jonge en ervaren 
dierenartsen, waar iedereen van elkaar leert en elkaar ondersteunt. Op onze wekelijkse 
dierenartsenvergadering bespreken we casussen en wisselen we ideeën en kennis uit. Je input wordt 
gewaardeerd.  

Jouw job: gevarieerd & in beweging 

Als dierenarts Professioneel Pluimvee sta je pluimveehouders bij met diergeneeskundige zorg, maar 
bied je ook bedrijfsbegeleiding en adviseer je over dierenwelzijn, voeding en regelgeving (bv. 
verantwoord antibioticagebruik). Op deze manier werk je samen met de pluimveehouder naar een 
duurzame en productieve onderneming. Doordat je zowel in individuele pluimveehouderijen als 
broeierijen en slachthuizen komt, krijg je de nodige uitdaging en afwisseling.  

Ben jij de dierenarts die we zoeken? 

 Je hebt een masterdiploma diergeneeskunde 
 Je bent leergierig 
 Je hebt interesse in pluimvee en vogels 
 Voorkennis van en ervaring met vogels en/of pluimvee zijn een plus, maar zeker geen 

vereiste 

Dit bieden wij jou graag aan: 

 Voltijdse job 
 Aantrekkelijke verloning 
 Groeikansen via interne en externe opleidingen  
 Een ervaren en collegiaal team waar je op kunt rekenen 
 Toekomstperspectief 

Heb je interesse?  

Laat ons iets weten op info@galluvet.be. Wij kijken alvast uit naar je reactie.  

Meer info 

Bezoek onze website www.galluvet.be, kies Professioneel Pluimvee. 
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