
 
 
 

Vacatures bij Dactari Dierenartsencoöperatie U.A. 
 
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  
 
Vacatures 
In verband met de genomen besluiten op de laatste Algemene Ledenvergadering en het aflopen van 
de zittingstermijnen van 3 leden van de Commissie van Advies zoeken wij leden met belangstelling 
voor de volgende vacatures: 
 
Lid Commissie van Advies (CvA) Dactari Dierenartsen Coöperatie (3x) 

- De CvA bestaat uit een groep van praktiserende leden die het bestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies dient. 

- De CvA fungeert als een klankbordgroep voor het bestuur om ideeën en voorgenomen 
besluiten te toetsen. 

- Leden van de CvA kunnen als aanspreekpunt voor andere leden optreden en zodoende 
ontwikkelingen in het veterinaire veld signaleren. 

- De CvA komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en haar leden nemen deel aan de ALV. 
 
Lid van het bestuur van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) 

- De ALV van Dactari heeft besloten om te participeren in het LICG. 
- De organisaties die het LICG mogelijk maken vormen samen het bestuur van het LICG.  
- Het huidige bestuur heeft aangegeven veterinaire inbreng te missen. Voor de invulling wordt 

daarom specifiek aan een practicus gezelschapsdieren met affiniteit voor voorlichting 
gedacht. 

- Het bestuur van het LICG komt viermaal per jaar bijeen (maart, mei, september en 
december) voor een bestuursvergadering van maximaal 1,5 uur. Deze vinden plaats in 
Barneveld of digitaal via Teams. De totale tijdbelasting inclusief voorbereidende 
werkzaamheden is ongeveer 4 dagen per jaar. 

- Alle informatie over het LICG is te vinden op www.licg.nl. 
 
Wat verwachten we van jou? 

 Jij krijgt energie van het bijdragen aan oplossingen voor 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. 

 Je hebt hiervoor voldoende tijd beschikbaar. 
 Je bent en blijft op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen in de veterinaire 

sector. 
 
 
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 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. 
 Je werkzaamheden worden vergoed volgens de  vacatieregeling van Dactari.  

 
Enthousiast? 
Stuur je CV en motivatie graag voor 15 februari op naar hans@dactari.nl  
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Smit, voorzitter bestuur, op 06-20434779 of 
hans@dactari.nl  


