Well2DAY zoekt zelfstandige diëtist (m/v/x)
Je functie
Je geeft consultaties waarop je voedings- en dieetadvies verstrekt aan leden en niet-leden van
het ziekenfonds die om medische of persoonlijke redenen hun voedingspatroon willen wijzigen.
·
·
·
·

Je houdt individuele consultaties waarin je gegevens over de gezondheid en gemoedstoestand
van de klant inventariseert, analyseert en interpreteert.
Op basis van die gegevens stel je een dieetplan op, waarin prioriteiten zijn aangegeven en
waarin de beoogde resultaten zijn vastgelegd.
Je bepaalt een opvolgtraject in samenspraak met de klant en volgt dit ook op.
Je staat in voor reguliere en complementaire adviesverstrekking (voorlichten, adviseren en
instrueren van personen die hun voedingspatroon willen wijzigen).

Je profiel
·
·
·
·
·
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bent
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bent
bent
bent

in het bezit van een bachelor Diëtetiek.
zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.
sociaal en draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel.
luistervaardig en kan je kennis en ideeën op een juiste manier overbrengen.
vaardig in het werken met het MS Office-pakket en internet.

Je werkomgeving
De Voorzorg Mol, Mortsel, Wilrijk en/of Willebroek.

Ons aanbod
·
·
·

Een deeltijdse job op zelfstandige basis. De zituren zijn overeen te komen naargelang de
beschikbaarheid van de consultatieruimte.
Een inspirerende werkomgeving waar je op een prettige wijze met je vak kan bezig zijn.
Administratieve, promotionele en logistieke ondersteuning.

Interesse?
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatie.

Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen kan je telefonisch contact opnemen met de
dienst Preventie en Welzijn op het nummer 03 285 46 23. Er is altijd de
mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek.

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met
een ijzersterk engagement. Want …

Iedereen telt mee. Altijd.

