
 

Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature voor 

Dierenarts Veterinaire Pathologie  
 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is dé betrouwbare partner van de Vlaamse 
veehouder om met gezonde dieren op een duurzame wijze veilig voedsel te produceren. 
Melkcontrolecentrum (MCC)-Vlaanderen is dé betrouwbare partner van de Vlaamse 
melkveehouder en de zuivelsector in kwaliteitsborging van rauwe melk.  
In de verdere ontwikkeling van de dienstverlening werd met de oprichting van de 
gezamenlijke dochterorganisatie cvba Vivee in 2018 een nieuwe stap gezet in de reeds 
nauwe samenwerking tussen DGZ en MCC. 
 
 

Wat is jouw functie? 
 

 Je werkt in een team van dierenartsen die instaan voor de epidemiologische 
bewaking van dierziekten in Vlaanderen.  

 Je voert monsternames uit in het kader van dierziekte bestrijdingsprogramma’s. 
 Je voert autopsies uit en je biedt ondersteuning bij de uitvoering van en het opvolgen 

van het abortusprotocol.   
 Je zorgt voor de administratieve verwerking van verslagen. 
 Je verstrekt informatie en advies aan dierenartsen en veehouders over autopsies en 

uitgevoerde onderzoeken. 
 

Wie zoeken wij? 

 Je bent dierenarts.  
 Heb je een bijzondere interesse of ervaring in 1 van volgende domeinen dan is dat 

zeker een meerwaarde:  
o Ziektes bij kleine huisdieren, paarden en pluimvee  
o Anatomopathologie en/of diagnostiek  
o Dierengezondheidszorg of het diergeneeskundig onderzoek 
o Histologie 

 Je bent dynamisch en gemotiveerd. 
 Je bent een teamplayer en streeft naar open communicatie. 
 

Wat bieden wij jou? 

 Een voltijdse interim overeenkomst in het kader van een ziekte vervanging.  
(+/- 6 maanden) 

 Je komt terecht in een veelzijdig en ervaren team. 
 Je werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 
 Je werkt op onze site in Torhout. 
 Uiteraard horen bij dit alles een marktconform salaris en diverse extralegale 

voordelen. 
 

 



 

 

Interesse? 

Spreekt dit alles je aan en kan je niet wachten om bij ons team aan de slag te gaan? Mail 
dan je sollicitatiebrief met cv naar vacatures@dgz.be. 

Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Stefan Roels, teamleider Autopsie, 
tel. 078 05 05 23, e-mail stefan.roels@dgz.be. 

Wil je nog iets meer weten over DGZ, MCC of Vivee? Neem dan eens een kijkje op onze 
websites: www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be  


