Jag heter Cecilia Löfkvist och jag började som praktikant på Flyinge distrikstveterinärstation 1998 för
att kunna söka till djursjukvårdareprogrammet i Skara. Jag stannade kvar i Flyinge ytterligare någon
månad. Direkt efter det tog jag ett vikariat på Hässleholms Djursjukhus där jag var i 1 år. Därefter
sökte jag en fast tjänst på Malmö Djursjukhus. Jag började jobba där samma dag som jag var på
intervju. Jag jobbade som polsköterska/nattsköterska, 2004 fick jag och några andra möjligheten att
gå distansutbildningen i Skara. Då jobbade jag heltid, pluggade samt väntade mitt första barn det var
fullt ös. Men vi klarade det. Jag stannade på Malmö Djursjukhus i 7 år. 2006 började jag jobba på
Erikslust veterinärklinik detta var en smådjursklinik med stor kapacitet, fördelen för mig var att vi har
en mera regelbunden arbetstid vilket är viktigt för mig som förälder . Jag jobbar mest med våra
tandpatienter men även på de andra avdelningarna samt som personalansvarig. Att jobba som
djursjukvårdare är verkligen mitt drömjobb och därför efter mycket funderande och ältande
bestämde jag mig för att försöka ta legitimationen via övergångsreglerna så 2011 ägnade jag åt detta
och avverkade både momentlistan och tentan. Jag fick min legitimation via övergångsreglerna.
Nu jobbar jag på Öresunds Veterinärklinik som en del av tandteamet samt som leg dss på de övriga
avdelningarna när det behövs. En aktiv vardag med omväxlande arbete gör att jobbet fortfarande är
lika spännande och roligt som första dagen.
Jag har alltid varit aktiv i olika föreningar så när hela legitimationskarusellen satte igång kändes det
som ett naturligt val att gå med i RAID, detta för att kunna försöka påverka vår framtid. Jag har nu
suttit med i styrelsen på lite olika poster. Just nu sitter jag med som ledamot, är en del av
marknadsföringsgruppen samt sitter med medlemsregistret. Så det är bl a mig ni träffar i montern på
Veta-dagarna eller har kontakt med gällande medlemsavgifter, adressändringar mm.
För mig är det viktigt att vi fortsätter att föra djursjukvården framåt och att se till att alla som arbetar
inom den får utvecklas och arbeta i en rolig miljö. Med chans att få jobba i ett team som strävar mot
ett gemensamt mål där alla behövs och känner sig uppskattade.
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