Vacature
Previtas Nederland BV zoekt een ondernemende diëtist/leefstijlcoach voor 16 uur!
Wij zijn een eerstelijnspraktijk met 11 diëtisten en locaties in Groningen, Friesland en
Drenthe. Naast individuele coaching en advisering bieden we ook de Beweegkuur aan.
Is het ook jouw passie om cliënten bewust te maken, te motiveren en te coachen in
gedragsverandering? Heb jij kennis van – en af niteit met het motiveren en begeleiden
van cliënten en patiënten. En zoek je een afwisselende baan in een leuk team? Dan
zoeken wij jou!
Wie zoeken wij?
Vanwege het vertrek van een van onze collega’s zijn wij op zoek naar een nieuwe
enthousiaste collega die ons team komt versterken.
Wij zoeken een diëtist/leefstijlcoach die van aanpakken weet! Je vindt het leuk om
gesprekken te voeren met cliënten met diverse hulpvragen. Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden en maakt makkelijk contact. Je kunt goed zelfstandig
werken en bent exibel inzetbaar. Je bent in staat op de locaties waar je werkzaam bent
de bestaande relaties en het contact met collega zorgprofessionals op te bouwen en te
onderhouden. Je bent positief ingesteld, je denkt in mogelijkheden en oplossingen en je
bent niet bang om vragen te stellen.
Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is het belangrijk dat je over eigen vervoer
beschikt.
Wat bieden wij?
Een leuke afwisselende baan van tenminste 16 uur als diëtist in een warm team.
Uitbreiding op korte termijn is zeker mogelijk. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke
ontwikkeling in de vorm van een specialisatie en ondersteunen hierin actief.
De werktijden worden in overleg bepaald. Je salaris is afhankelijk van je ervaring.
Je kunt op korte termijn starten.
Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Martine Bos via 06-19891331
of via email: martine@previtas.nl
Interesse en solliciteren?
Kun jij je goed vinden in de bovenstaande omschrijving? Stuur dan een motivatiebrief met
CV vóór 15-06-2022 via de email naar martine@previtas.nl
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De sollicitatiegesprekken vinden 23 en 24 juni plaats.

