
Mei 2021 

Vacature Diëtist  

Food in Motion (4-20 uur)  

Kom jij bij ons werken? 

We zoeken per direct op zoek een enthousiaste en ondernemende diëtist met hart voor het vak voor 4 tot 20 uur per week. 

Regio Amersfoort-Hoevelaken 

Wegens vertrek van een van onze diëtisten zijn wij per direct op zoek naar een diëtist voor het zelfstandig uitvoeren van 

spreekuren en huisbezoeken. Food in Motion is gevestigd in het midden van het land en heeft diverse spreekuurlocaties in 

multiculturele wijken in Amersfoort en in het dorpse Hoevelaken.  

 

Zo ziet jouw werk er uit: 

- Het zelfstandig uitvoeren van spreekuren en huisbezoeken;  

- Het verzorgen van de administratieve afhandeling van het spreekuur zoals het rapporteren aan de verwijzer, het maken 

van voorbeelddagmenu’s en het verwerken van alle gegevens in het programma Evry; 

- Het onderhouden van contact via telefoon of mail met (nieuwe) klanten en het inplannen van intake-consulten; 

- Het incidenteel verzorgen van voedingsvoorlichting en workshops;  

- Het overleggen en/of netwerken met huisartsen, POH, wijkverpleging, apotheek en andere samenwerkingspartners en alle 

werkzaamheden die hieruit voortvloeien. 

We zoeken een diëtist die: 

- in het bezit is van een diploma HBO Voeding en Diëtetiek en  ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Paramedici 

- lid is van NVD of DCN 

- de post-HBO voeding bij diabetes afgerond heeft of bereid is deze op korte termijn te volgen 

- in staat is volledig zelfstandig de praktijk waar te nemen 

- kansen ziet, ondernemend is, initiatief durft te nemen, empathisch en accuraat is 

- de hectiek van de vrije vestiging als een uitdaging ziet, vragen durft te stellen, maar ook zelf beslissingen durft te nemen 

- affiniteit/ervaring heeft met leefstijlcoaching en verder kijkt dan alleen voeding  

- bekend is met Evry en Portavita 

- naast vloeiend Nederlands bij voorkeur ook  Arabisch of  Berbers/Tamazight spreekt (pre, geen must) 

- beschikbaar is om iig op de vrijdag te werken 

Dit biedt Food in Motion: 

- gevarieerde en uitdagende baan in een dynamische omgeving 

- ZZP-basis, betaling per declarabel uur + vergoeding niet-declarabele uren,  reiskosten en scholingskosten regel je zelf 

- fijne collega’s en een leuke werkomgeving 

- je kunt per direct starten 

Interesse? We nodigen je van harte uit om een motivatiebrief en CV voor 15 juli 2021 te sturen naar Monique Benhaddou, 

diëtist, info@foodinmotion.nl 


