“Två dagar efter min examen flyttade
jag upp till Järvsö för att börja jobba
på Järvzoo.”
NATHALIE KINDBLADH
Profil Djurpark 2009

PROFIL

djurpark /
sällskapsdjur

Tre händelserika
och roliga år
Hej och välkommen till Djurgymnasiets profil Djurpark / Sällskapsdjur. Här väntar
dig tre spännande år.
Du lär dig om djurs beteende och hur du bäst tar hand om dem. Här får du
möjlighet att utveckla ditt specialintresse för såväl sällskapsdjur som exotiska
djur. Sällskapsdjuren träffar du på vår egen djuravdelning där du får praktisk träning
i att sköta dem. De vilda och exotiska djuren lär du känna under din tid på djurpark.

Praktik i toppklass

Fakta
Djurgymnasiet är en friskola grundad 2002. Det är en liten skola med
en lugn och trygg atmosfär. Skolan
har fina lokaler och ligger centralt i
Stockholm (vid Liljeholmen).
Här kombineras kärnämnen med
yrkesorienterade djurvårdsämnen.
Som elev studerar du på en av våra
fyra profiler: Djursjukvård, Häst,
Hund eller Djurpark / Sällskapsdjur.

Djurgymnasiet satsar på din praktik. Genom den skaffar du dig nyttiga erfarenheter från både djurpark och zoohandel. Du kan se fram emot 15 veckors praktik
under dina tre år. De är en mycket viktig del av din utbildning och här förbereder
du dig på bästa sätt inför yrkeslivet. Många av våra elever hittar sitt drömjobb
under just praktiken.

Hos oss är all undervisning lärarledd. Det ger hög kvalitet. Flertalet
av våra lärare och instruktörer har
specialistkompetens efter att själva
ha arbetat med djur under många år.

Vi har många spännande praktikplatser att erbjuda våra elever. Gå in på vår
hemsida för att se exempel.

Skolan är etablerad och har ett gott
rykte i branschen. Vårt kontaktnät
gör att du kan förvänta dig spännande föreläsare, intressanta studiebesök, högklassig praktik m.m.

Antalet yrken växer stadigt
Djur är inte längre bara en hobby utan en framtidsbransch. Din framtida arbetsplats
kan vara på t.ex. djurpark, zoohandel, tropicarium och 4H-gård. Sedan 2002 har
vi utbildat många elever som idag har spännande och intressanta jobb med djur.
Gå in på vår hemsida för att läsa mer om dessa elever och deras yrken.

Förverkliga din dröm att arbeta med djur
Följ oss på Facebook. Du får gärna komma hit och hälsa på. Ring 08–744 62 50
så stämmer vi träff. På www.djurgymnasiet.com kollar du in vår video, läser mer
om utbildningen och följer vår blogg.

En examen från Djurgymnasiet
öppnar inte bara upp för ett intressant yrke med direkt koppling
till djur. Med en utökad studieplan
får du också en grundläggande
behörighet att söka till universitet
och högskola.

Trekantsvägen 7, Liljeholmen
Tel 08-744 62 50 info@djurgymnasiet.com

