Diëtiste - Sportdiëtiste
Vacature: Zelfstandige diëtist (e) voor praktijk te Kortenaken
Ik ben op zoek naar een gemotiveerde zelfstandige diëtist(e) om de praktijk te
versterken en verder te doen groeien. De praktijk is gelegen in Kortenaken (op
30 minuten van Hasselt, Genk en Leuven).
Startdatum wordt in onderling overleg besproken.
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profiel:
Diploma Bachelor voedings- en dieetkunde
Zelfstandig statuut
Erkende diëtiste door het RIZIV
Een bijkomend masterdiploma of een diploma als bewegingscoach is een
pluspunt
Een specialisatie (bv. Allergieën, kinderen, eetstoornissen …) is een
pluspunt
Ervaring in het uitvoeren van lichaamsanalyse via BIVA is een pluspunt
maar geen vereiste
Je bent op zoek naar een praktijk waar je je langdurig wil vestigen
Je bent leergierig en je schoolt je continue bij via opleidingen en
wetenschappelijke vakliteratuur
Je kruipt graag in je pen om regelmatig via social mediakanalen van de
praktijk berichten over voeding te posten
Je bent ondernemend, commercieel ingesteld en bereid om mee de
praktijk uit te bouwen
Je bent creatief
Je kan goed samenwerken, staat open voor overleg en deelt graag jouw
kennis en ervaring
Je slaagt erin om cliënten langdurig te begeleiden
Je bent minstens 1 jaar als diëtist werkzaam
Je bent bereid om 2 avonden per week te werken

Taken
• Houden van individuele consultaties
• Je voert lichaamsanalyses uit via BIVA
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Je houdt de tools (dieetbladen, productinformatie ….) die we gebruiken in
de praktijk up to date
Je werkt mee nieuwe tools uit
Mogelijkheid om groepssessies bij een fitnesscentra in de buurt te
verzorgen
Je maakt verslagen voor de verwijzers/huisartsen op en verstuurt deze
elektronisch (programma beschikbaar)
Je onderhoudt mee de social mediakanalen van de klanten
Je denkt mee na over nieuwe opportuniteiten om de praktijk uit te
breiden

Aanbod
• Je komt terecht in een praktijk met een bestaand cliënteel
• Al het nodige materiaal is beschikbaar (weegschaal, BIVA-toestel,
Sensewear, PC, printer, Nutrilink … )
• Je kan gebruiken maken van alle uitgewerkte materialen/tools
• Je kan rekenen op mijn ondersteuning
• Een vernieuwde website (januari) met vermelding van jouw gegevens
• Een nauwe samenwerking waarbij we tools, kennis en ervaring delen
• Deeltijdse zelfstandige functie: uren en dagen onderling af te spreken
• Startdatum: onderling te bepalen

Solliciteren
• Solliciteren kan t.e.m. 20/12/2018
• Stuur je motivatiebrief en c.v. zo snel mogelijk naar
kristamorren@gmail.com
•

Meer informatie: Krista Morren

gsm: 0498/68 79 99

