Naturbruksprogrammet, Djur

Djurvårdare inom djurens
hälso- och sjukvård

Djurvårdare - arbete
inom hundbranschen

Här blir
yrkesdrömmar
verklighet!

Prova på att vara elev på
Naturbruksprogrammet, Djur
under en dag
Skicka ett mejl till:
info.burgarden@educ.goteborg.se
Vi kontaktar dig och bokar in en tid
som passar dig.

Kolla in filmer och
läs mer om oss!
Scanna QR-koden med din
mobilkamera eller besök:
www.goteborg.se/burgarden

Naturbruksprogrammet, Djur
Din utbildning

Yrkesutgångar

Vill du lära dig att ta hand om och vårda djur?
Då är det här programmet för dig. Här får du lära dig
att professionellt arbeta med hundar, katter, hästar,
reptiler, gnagare, fiskar och fåglar. Du får kunskap
om och kontakter inom branschen.

Våra yrkesutgångar är Djurvårdare inom djurens
hälso- och sjukvård och Djurvårdare- arbete inom
hundbranschen.

Den här
utbildningen
kan du läsa som
lärling!

Djurvårdare inom djurens
hälso- och sjukvård

Efter din utbildning
Efter din utbildning hos oss har du en yrkesexamen,
bred kompetens och ett säkert handlag med hundar.

Här får du grundläggande kunskaper inom djursjukvård. Vi varvar teori med praktik i samarbete med
hunddagis, Slottskogen, häststall och djurkliniker.
Du får möjlighet att genomföra Grundkurs i
läkemedelshantering vilket innebär att du får ge vissa
injektioner inom djurens hälso- och sjukvård.

Du kan till exempel arbeta inom servicetjänster som
hunddagis, hundpensionat och trim eller med
specialsöktjänster, friskvård och utbildning av
hundar och hundägare.
Har du läst inriktningen djurens hälso- och sjukvård är du behörig att söka vidare, bland annat till
Djursjukskötarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet eller arbeta som djurvårdare på klinik.
Yrkesexamen &
högskolebehörighet
Vi erbjuder alla elever som
läser en yrkesutbildning
allmän högskolebehörighet.

Djurvårdare - arbete inom hundbranschen
Här får du kunskap i att jobba med hund på
professionell nivå, alltifrån dagis och trim till
tjänstehund. Du får teoretisk och praktisk utbildning
på hunddagis som vi samarbetar med. Du har också
möjlighet att gå Svenska Brukshundklubbens
utbildning till instruktör.
Under din utbildning får du möjlighet att delta som
funktionär och knyta kontakter inom branschen på
den stora årliga hundutställningen My Dog på
Svenska Mässan.
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