zoekt
Diëtist (in eerste instantie) ter vervanging van zwangerschapsverlof
Voor de periode 1 juli – 1 januari 2022
Locaties in de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal
Wat ga je doen?
Als diëtist kom je in actie bij de meest uiteenlopende vraagstukken over voeding en dieet, van diabetes tot
gewichtsproblemen en van allergieën en intoleranties tot herstel na een operatie.
Samen met de client zoek je naar oplossingen die niet alleen medisch kloppen, maar ook passen in het leven dat
iemand leidt. Iedereen is immers verschillend. Je helpt cliënten het eetpatroon te vinden dat in hun situatie het
beste bij ze past. Dat doe je samen met jouw client en waar nodig in overleg met arts, wijkverpleegkundige en
andere zorgdisciplines. Want samen werkt het best!
Je geeft voedingsvoorlichting en dieet advisering aan cliënten tijdens spreekuren en huisbezoeken. Je bent in de
eerste lijn werkzaam.
Wie ben jij?
Je bent een enthousiaste collega die goed weet te luisteren naar de client om samen tot een goed
behandelplan te komen. Je bent ondernemend en proactief en overlegt graag met jouw collega’s om ideeën uit
te wisselen en kennis te delen om tot het beste resultaat te komen.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma HBO Voeding en Diëtetiek en staat ingeschreven in KP
Ervaring met Evry-online
Je hebt ervaring met Motivational Interviewing of soortgelijke motivatie technieken
Affiniteit met de doelgroep kwetsbare ouderen
Enkele jaren werkervaring in de 1e lijn is een pré
Je bent beschikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Een dienstverband voor minimaal 24 uur
Een afwisselende, zelfstandige functie op verschillende spreekuurlocaties en huisbezoeken
Ruimte om naast spreekuren andere taken op te pakken zoals het organiseren en geven van cursussen
Een team dat wekelijks bijeenkomsten plant voor het uitwisselen van ervaringen en collegiale
toetsingen
De functie is ter vervanging van zwangerschap maar er zijn aansluitend zeker mogelijkheden om ons te
blijven ondersteunen

Enthousiast?
Stuur dan je cv en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand uiterlijk 8 mei 2021 naar:
marielle@baseline-dietisten.nl
Sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden in de week van 17-21 mei 2021.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Mariëlle Claassen via 06 - 331 01 016

