
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diëtisten Groep 
Nederland B.V. is een 
ambitieuze, groeiende 
onderneming. Het team 
bestaat uit 14 diëtisten 
en 2 administratief 
ondersteuners. 
Dagelijks wordt op 
diverse locaties in met 
name Oost Nederland 
spreekuur gehouden. 
Daarnaast zijn wij in 
diverse gemeentes 
actief op het gebied van 
preventie/public health. 
DGN is een ISO-
gecertificeerde 
organisatie. 

  

VACATURE DIËTIST 
Minimaal 24 uur 

Per 1 februari of zo mogelijk eerder 
Locaties omgeving Raalte  

 

 
 

Voor deze functie zoeken wij iemand die op proactieve wijze onze cliënten 
voorziet van advies op maat. Een diëtist die de mens en zijn mogelijkheden 
centraal zet in de behandeling en hierbij samenwerkt met anderen. 
 
Functieomschrijving: 

• Het uitvoeren van spreekuren, huisbezoeken en groepsactiviteiten op de 
diverse locaties en deelnemen aan diverse werkgroepen en projecten. 

• Opstellen van persoonlijke adviezen op basis van evidence based practice. 

• Zorgdragen voor actuele gegevens in het patiëntendossier en verslaglegging 
volgens de geldende richtlijnen. 

• Onderhouden van contacten met collega zorg- en hulpverleners. 

• Meedenken in effectiviteit- en efficiëntieverbeteringen in het werk. 
 
Functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding HBO Voeding en Diëtetiek. 

• Ervaring in de eerstelijn is fijn maar ook recent of binnenkort afgestudeerde 
diëtisten nodigen wij van harte uit om te solliciteren. 

• Energieke, daadkrachtige persoonlijkheid. 

• Klantgericht, onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en speelt hier 
proactief op in, rekening houdend met het belang van de organisatie. 

• Hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar voortdurende verbeteringen 
en borging van kwaliteit. 

• Een flexibele instelling.  

• Toegankelijk zijn, makkelijk contacten kunnen aangaan en behouden. 

• Inzicht in de interne organisatie en werkwijze. 

• Beschikken over probleemoplossend, organiserend en zelf-reflecterend 
vermogen. 

• Nieuwsgierig, kritisch, integer en accuraat. 

• Lid van de NVD en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
 
Wij bieden: 

• Een actieve, ontwikkelende organisatie met ambitieuze collega’s 

• Inbreng in werkzaamheden en wijze van uitvoeren, deelname aan 
vakinhoudelijke scholing, teamoverleg en intervisie. 

• Contract voor bepaalde tijd (1 jaar) hierna behoort een verlenging van het 
contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 

• Marktconform salaris (start FWG 50 doorgroei naar 55) op basis van vaste 
uren), pensioenopbouw, reiskostenvergoeding en vergoeding van scholing. 

 
Meer informatie en solliciteren? 
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Miranda Kienhuis (directeur), 
per mail m.kienhuis@dietistengroep.nl of via telefoon 06 – 555 000 22. 
 
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen we graag voor 1 januari 2023 op 
mailadres m.kienhuis@dietistengroep.nl .  
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