
 
 
 
 
Vacature bestuurslid bij Dactari Dierenartsencoöperatie. 
 
Bestuurslid 
 
Wij zoeken een enthousiaste, praktiserende, dierenarts voor uitbreiding van het bestuur van Dactari. 
Ben jij betrokken bij de Veterinaire sector en wil je graag meehelpen om de dienstverlening aan 
collega’s vorm te geven?  
Heb je daarnaast bestuurlijke ervaring of kwaliteiten of zou je deze graag willen ontwikkelen dan is 
deze vacature misschien interessant voor jou. 
 
Wat is Dactari? 
 
Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor praktiserende 
dierenartsen in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van leden in hun werk als praktiserend 
dierenarts. Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige 
registraties, praktijkvoering en andere zaken. Kijk voor meer informatie op onze websites: 
www.dactari.nl , www.icovet.nl , www.pe-veterinair.nl  
 
Wat verwachten we van jou? 
 

• Jij krijgt energie van het, samen met anderen, helpen oplossen van de uitdagingen die jij en 
je collega’s dagelijks tegenkomen. Je hebt een open instelling en kunt goed naar anderen 
luisteren en samenwerken. Je wilt graag actief betrokken zijn bij de dienstverlening aan je 
collega’s. 

• Je kunt de wensen en belangen van je collega’s goed verwoorden en omzetten in ideeën. Je 
bent het eens met het idee dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. 

• Ook heb je hiervoor voldoende tijd, minimaal 2 uur per week, beschikbaar. 

• Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een collega die werkzaam is in de sector 
gezelschapsdieren en/of paard. 

 
Wat hebben we jou te bieden? 
 

• Je krijgt de kans om actief mee te helpen om de ambities van je collega’s waar te maken. Je 
werkt samen met een (klein) enthousiast team van mensen die erg gedreven zijn om de 
veterinaire sector vooruit te helpen. 

• Je krijgt de kans je bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. 

• We bieden je een passende bestuurs- en km vergoeding aan. 
 
Enthousiast? 
 
Stuur je CV en motivatie op naar hans@dactari.nl 
Graag voor 22 mei. 
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Smit, voorzitter bestuur, op 06-20434779 of 
hans@dactari.nl  
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