
  
zoekt  diëtist(en) 

Voor diverse locaties in  Nijmegen en omgeving 

Wie zijn wij? 

BaseLine Voedingsadviesburo is een diëtistenpraktijk dat zich in de afgelopen 35 jaar heeft ontwikkeld tot een 

mooi bedrijf in de eerstelijn. Wij zijn ondernemende diëtisten die door intensief samen te werken een groot 

netwerk aan zorgverleners hebben opgebouwd. Door de groeiende vraag zijn wij op zoek naar uitbreiding. Ben 

jij een ondernemende diëtist die zich graag wil aansluiten bij onze organisatie? Lees dan verder! 

 

Wat ga je doen? 

Je komt in actie bij de meest uiteenlopende vraagstukken over voeding en dieet, van jong tot oud, zoals bij 

darmklachten, diabetes, ondervoeding, oncologie, gewichtsproblemen, overgevoeligheden en herstel na 

operaties.  Samen met de client zoek je naar oplossingen die niet alleen medisch kloppen, maar ook passen in 

het leven dat iemand leidt. Iedereen is immers verschillend. Je helpt cliënten het eetpatroon te vinden dat in 

hun situatie het beste bij ze past. Dat doe je samen met jouw cliënt en waar nodig in overleg met arts, 

wijkverpleegkundige en andere zorgdisciplines. Want samen werkt het best! Je geeft voedingsvoorlichting en 

dieetadvisering aan cliënten tijdens spreekuren en huisbezoeken.  

Naast de individuele dieetadvisering geef je ook advies aan groepen.  

 

Naast het paramedisch handelen vereist het werken in een eerstelijns praktijk  ook ondernemerschap. Zeker 

met de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Je ziet kansen en neemt initiatieven binnen de regio 

voor het versterken van de samenwerking met professionals in de zorg en het sociaal domein. Zo draag je bij 

aan het vergroten van ons netwerk en het uitbreiden van onze praktijk. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiaste collega die goed weet te luisteren naar de client om samen tot een goed 

behandelplan te komen. Je bent in staat je eigen praktijk te runnen. Je bent ondernemend en proactief en 

zoekt naar mogelijkheden om verder te groeien in de regio. We horen je ook graag als je al werkzaam bent als 

zelfstandig ondernemer en jezelf wilt aansluiten bij een gevestigde naam. 

Wat breng je mee?  

• Je hebt een diploma HBO Voeding en Diëtetiek en staat ingeschreven in KP 

• Ervaring met Evry is een pre 

• Empathie voor de cliënten 

• Enthousiasme om te werken aan teambuilding 

• Werkervaring in de eerste- of tweedelijn. Stage ervaring in de eerstelijn kan ook voldoende zijn. 

• Beschikking over een auto 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een gevestigde naam in de regio die graag verder wil groeien; 

• De ruimte om zelf het aantal uren per week vast te stellen; 

• Een afwisselende, zelfstandige functie; 

• Een team dat graag ideeën uit wil wisselen en kennis wil delen om tot het beste resultaat te komen.  

• Begeleiding bij het ondernemerschap 

Enthousiast? 

Laat het ons voor 6 januari 2023 weten!  

Stuur je cv en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand naar: info@baseline-dietisten.nl  

Gesprekken worden in de week van 9 januari ingepland. 
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