Met onze jonge, dynamische en snelgroeiende
kinesitherapiepraktijk willen wij verder
evolueren tot een volwaardig multidisciplinair
team. Kwaliteit én een persoonlijke aanpak
staan centraal in onze werking, integriteit en
empathie typeren onze visie.

De huidige specialisaties zijn manuele
therapie, relaxatietherapie, lymfedrainage
a/m Vodder en dry needling. Ter uitbreiding
en opstart van de disciplines, gaan wij onder
meer op zoek naar een voedings- en
dieetkundige.

VOEDINGS- EN DIEETKUNDIGE
Wat kan je voor ons betekenen?

Wie zoeken we?

Wat kunnen wij jou bieden?

· Je werkt op maat van de patiënt adviezen uit omtrent
voedings- en gezondheidsproblemen. Je gaat daarbij
wetenschappelijk onderbouwd tewerk en probeert de
patiënt op langere termijn vooruit te helpen.

· Een erkend en ervaren professional die werkt op
zelfstandige basis. Je beschikt over een bachelor
voedings- en dieetkunde. Een specialisatie m.b.t.
allergieën en/of sportvoeding is een pluspunt.

· Een omgeving waar positivisme, teamgeest en drive
centraal staan ten voordele van de patiënt. Een open
communicatie en overleg binnen het team, jouw mening
telt!

· Je begeleidt de patiënt intensief bij het aanpassen van
zijn/haar voedings- en leefgewoonten. Je fungeert een
klankbord en hanteert een coachende aanpak.

· Iemand die een gezonde levensstijl belangrijk vindt en
goed op de hoogte blijft van nieuwe trends en evoluties
ter verdere begeleiding van de patiënt.

· De kans om een jonge, snelgroeiende en dynamische
multidisciplinaire groepspraktijk verder op de kaart te
zetten.

· Je werkt nauw samen met artsen en andere paramedici
ter uitwerking van een voedingsplan voor mensen met
een bepaalde aandoening, ziektepatroon en/of therapie
(bvb. diabetes, dyslipidemie, allergieën, enz.).

· Een sociale, optimistische en energieke persoonlijkheid
waar anderen makkelijk bij terecht kunnen met
persoonlijke vragen en/of problemen.
· Een coach met een sterk empathisch vermogen en open
karakter. Iemand die op een respectvolle manier handelt,
iemand die vertrouwen geeft en krijgt.

· De mogelijkheid om volledig autonoom jouw agenda
en werkregime te bepalen. Patiënten worden veelal
aangemeld via collega’s uit de andere disciplines of
lokale huisartsen met wie er een goede samenwerking
is. De mond-tot-mond reclame én goede ligging van de
praktijk vormen een meerwaarde.

· Een professioneel ingesteld iemand voor wie kwaliteit
en integriteit belangrijke waarden zijn.

Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie naar Lien De Wilde, Brusselsesteenweg 359, 9230 Massemen (Wetteren),
tel. 0472 54 81 62, e-mail liendewilde@hotmail.com

