
 

 

VACATURE ZELFSTANDIGE DIËTIST (m/v) 

Wij zijn een multidisciplinaire groepspraktijk die reeds meer dan 10 jaren actief is te Retie. 

Wegens uitbreiding zijn we op zoek naar een zelfstandige diëtist(e), deeltijds, met de 

mogelijkheid dit zelf progressief mee verder uit te bouwen tot een voltijdse betrekking.  We 

hopen een gepassioneerde kandidaat te mogen verwelkomen in ons team die een 

engagement aangaat op lange termijn. 

 

Profiel 

- vakkundige diëtiste met een passie voor haar job 

- teamplayer --> teamvergaderingen 

- engagement op lange termijn 

- goede communicatie met patiënten en collega's/artsen 

 

Diploma’s 

- Minimaal Bachelor Voedings- en dieetkunde 

- Diabetes-educator is een pluspunt. 

 

Jobgerelateerde competenties 

• Voedings- en dieetadvies bij:  

ü Eetstoornissen (anorexia, boulimie, ...) 

ü Digestieve aandoeningen 

ü Sporters 

ü Hartaandoeningen (hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, ...) 

ü Voedselallergieën  

ü Kanker 

ü Gewichtsproblemen (overgewicht, zwaarlijvigheid, ...) 

ü Ondervoeding 

ü Ouderen 

ü Kinderen, adolescenten 

ü Endocrinologische aandoeningen (diabetes, ...) 

• Informeren en sensibiliseren over voeding, gezonde levensstijl en ziektepreventie  

• (allergieën, zwaarlijvigheid, cardiovasculaire ziekten, ...)  

• Menu's samenstellen volgens het medisch voorschrift of de individuele behoefte 

• Risico's opsporen (eetstoornissen, ondervoeding, ...)… 



 

Persoonsgebonden competenties 

• samenwerken (teamverband) 

• zin voor initiatief 

• resultaatgericht werken 

• plannen en organiseren 

• flexibel zijn 

• sociaal vaardig zijn 

• zelfstandig kunnen werken 

• bereid zijn tot bijscholing 

 

 

Talenkennis 

• NEDERLANDS (zeer goed) 

 

Werkervaring 

Beperkte ervaring (minimaal 2 jaar) 

 

Aanbod 

- aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

- flexibele werkuren in overleg 

- vermelding op website www.nadiabrans.be en onze social media kanalen 

- aangename werkplaats met diverse collega's 

- plaats voor eigen ontwikkeling en initiatieven 

- bestaand patiëntenbestand  

 

Contract 

• Zelfstandige activiteit 

• Deeltijds (mogelijkheid tot uitbreiding tot voltijds)  

• Aanvang : korte termijn, in overleg 

 

Plaats van tewerkstelling 

Retie, Vekenstraat 5 

 

 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met een korte voorstelling en 

toelichting van je ervaring en motivatie om ons team te komen versterken naar 

nadia@nadiabrans.be,  zodat we U mogelijks uitnodigen voor een eerste gesprek.  

 

Met vriendelijke groet,  

Nadia Brans 

 

 


