Vacature: Zelfstandig diëtist(e) voor een zwangerschapsvervanging van eind april 2021 tot
eind juli 2021.

Aanbod:
Overname van praktijken gedurende zwangerschapsvervanging. De vervanging zal starten eind april
2021 en zal lopen tot en met 31 juli 2021.
•
•
•

Het betreft een wisselende fulltime uurrooster van maandag tem zaterdag, afhankelijk van
de ingeplande afspraken in verschillende regio’s (Kinrooi, Kaulille, Beringen, Sint-Truiden).
Je gegevens worden vermeld op de website (www.dietiste-inebosmans.be) zodat cliënten
rechtstreeks met jou contact kunnen opnemen om afspraken in te plannen.
Je kan gebruik maken van de lokalen en de materialen (oa. Gedrukte werkblaadjes,
toolboxen van diëtiste Laura Boccauw) die ter beschikking gesteld worden.

Voedingsadvies bij:
•
•
•
•
•
•

Verstoorde relatie met de weegschaal
IBS (FODMaP-dieet)
Voedselallergieën
Voedselintoleranties
Diabetes
Hypercholesterolemie

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor Voedings- en dieetkunde en bent in het bezit van je RIZIV-nummer.
Je hebt een ondernemersnummer.
Specialisatie in FODMaP & voedselallergieën en intoleranties is een pluspunt.
Je bent empathisch en vriendelijk.
Je houdt je strikt aan het beroepsgeheim.
Je staat open voor een gewichtsneutrale aanpak.
Je wilt mensen helpen om hun optimale gezondheid te bereiken, zonder restricties, zowel bij
cliënten met als zonder medische aandoeningen.
Je kan je advies afstemmen op de persoon die voor je zit en werkt niet met standaard
schema's of standaard richtlijnen.
Je houdt je aan de gemaakte afspraken.
Je bent communicatief, zowel naar de cliënt, naar collega's als naar artsen en andere
medische beroepen toe.
Je durft initiatief nemen.
Je bent loyaal aan de praktijk.
Je bent flexibel op vlak van werkuren.

Jobgerelateerde competenties:
•
•
•
•
•
•

Risico's opsporen (eetstoornissen, ondervoeding, ...)
Zorgvragers doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...
Informeren en sensibiliseren over voeding, gezonde levensstijl en ziektepreventie (allergieën,
cardiovasculaire ziekten, ...)
Inventariseert en evalueert de voedingsgewoonten, medische achtergrond, behandelingen
van zorgvragers
Bepaalt voedingsbehoeften
Zorgvragers begeleiden bij het volgen van dieet- of voedingsadvies

Persoonsgebonden competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantgerichtheid
Samenwerken als hecht team
Leervermogen hebben
Creatief denken (Inventiviteit)
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Regels en afspraken nakomen

Plaats tewerkstelling:
Provincie Limburg

Vereiste studies:
Prof. bach. Voedings- en dieetkunde

Contactgegevens:
Diëtiste Ine Bosmans
dietiste.inebosmans@gmail.com
graag solliciteren met CV en motivatiebrief

