Vacature zelfstandig diëtist
Leefpunt/ Triamant
Uren in onderling overleg te bespreken

Je functie
-

Je houdt consultaties waarbij je een grondige anamnese uitvoert, gevolgd door het
voorstellen van een gepast voedingsadvies.
Het voedingsadvies wordt aangepast aan de individuele noden van en in samenspraak met
de cliënt.
Je ondersteunt de cliënt bij het uitvoeren van dit voedingsadvies en leert hem/haar de
nodige vaardigheden om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen gaan.
Je volgt de vooruitgang van de patiënt op en rapporteert grondig aan betrokken partijen.
Je bent steeds alert voor het opsporen van risico’s (ondervoeding, prediabetes,…).
Je informeert en sensibiliseert rond gezonde voeding, levensstijl en preventie van
aandoeningen.
Je bent bereid om voordrachten te verzorgen.
Je bent bereid om mee te werken aan innovatieve projecten.
Je werkt als voedingsexpert mee aan de verwezenlijking van multidisciplinaire programma’s
voor specifieke doelgroepen.
Je werkt mee aan het realiseren van de leef- en zorgpaden van cliënten met oog op het
verhogen van levenskwaliteit in samenwerking met een multidisciplinair team.

Je profiel
-

Je beschikt over een diploma van bachelor in de voedings- en dieetkunde.
Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante ervaring.
Je beschikt over een RIZIV-nummer.
Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep.
Je bent klantgericht, maar kan ook de nodige contacten onderhouden met andere
zorgprofessionals.
Je werkt zelfstandig, maar kan ook functioneren in een team.
Je bent luistervaardig en kan je kennis overbrengen op een begrijpelijke manier, op niveau
van de individuele cliënt. Je slaagt erin je cliënten te motiveren.
Je bent op de hoogte van onze dienstverlening of bereid hierin bij te leren.
Je staat achter de visie en waarden van onze organisatie en draagt deze ook uit.
Je bent bereid met te denken/werken aan de uitbouw en groei van Leefpunt.

Je werkomgeving
Je werkt in Leefpunt op de Triamantbuurt te Sint-Maria-Oudenhove en/of Ronse.

Wat bieden wij?
•

•

•

•

•

•

•

Infrastructuur & accommodatie
- Wij bieden een splinternieuwe multidisciplinaire praktijk aan, waar je kan beschikken
over een ingerichte werkomgeving.
- Wij zorgen voor ondersteuning bij facturatie en administratie.
Multidisciplinaire aanpak
- Zelfstandigen die zich aan ons verbinden krijgen de kans om in een multidisciplinair
team te werken en zo kennis en informatie uit te wisselen met collega’s binnen de
eigen vestiging en uit vestigingen over heel Vlaanderen.
- We werken multidisciplinaire (preventieve) totaalprogramma’s uit in functie van
specifiek doelpubliek. Als expert in jouw vakgebied ben je een essentiële schakel in
het geheel.
Marketing
- Wij zorgen voor on- en offline promo naar cliënten.
- Met onze innovaties genieten we van heel wat pers- en media aandacht.
Focus op preventie
- De focus ligt op preventie en het streven naar een maximale levenskwaliteit, maar
daarnaast gaat er ook aandacht uit naar curatie.
- We bieden cliënten een gepersonaliseerd leefpad aan ter voorkoming van ziekten en
ter stimulering van een betere levenskwaliteit.
- Gezamenlijk bouwen we Leefpunt uit tot een begrip op vlak van preventieve
gezondheid in heel Vlaanderen.
Wetenschappelijke onderbouwing
- We zetten in op wetenschappelijke onderbouwing en werken samen met
hogescholen en universiteiten.
Samenwerkingen / netwerking
- We zetten in op preferentiële partnerschappen met ziekenhuizen, waardoor we heel
wat voordelen kunnen bieden aan onze cliënten. Een kortere verblijfsduur omwille
van aan huis geleverde voor- en nazorg is er alvast eentje van.
- We creëren samenwerkingen met tal van patiëntenverenigingen en organisaties, om
expertise uit te wisselen en maatwerk voor verschillende doelgroepen te voorzien.
Innovatie
- We vormen een testlabo voor innovaties en zijn non-stop zoekende naar
nieuwigheden op vlak van wonen, leven en zorg, zowel in binnen- als buitenland.

Interesse?
Bezorg ons je CV en motivatiebrief vóór 10 september 2020 via mail aan charlotte.brys@triamant.be
of per post:
Triamant Ronse, Oscar Delghuststraat 4, 9600 Ronse
Triamant Aunove, Faliestraat 1, 9620 Sint-Maria-Oudenhove

Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Charlotte Brys op 0499 43 72 03 of via
mail: charlotte.brys@triamant.be
Voor meer informatie over onze organisatie surf je naar www.triamant.be

