
 

 

La Vita Sana zoekt een enthousiaste en ondernemende diëtist 

Over La Vita Sana 

La Vita Sana Voedingsadviesbureau is een zelfstandige diëtistenpraktijk in de 1e lijn in 
Nijmegen en Lent. De praktijk bestaat uit 2 diëtisten, Daphne van den Berg en Anouk de Veen. 
In onze praktijk zien we veel verschillende hulpvragen. We werken veel met chronische aandoeningen 
zoals diabetes en hart- en vaatziekten, overgewicht bij volwassenen en kinderen, PDS en andere 
darmklachten, reumatische aandoeningen en voedselallergieën/intoleranties. Ook zijn sportvoeding en 
kinderdiëtetiek belangrijke onderwerpen.  
We helpen mensen balans te vinden in hun voedingspatroon en in hun leefstijl. Coaching vinden wij erg 
belangrijk. Daarnaast zijn wij een groot voorstander van pure voeding en passen wij koolhydraatarme 
en orthomoleculaire voedingsadviezen toe. 
 

Wie zoeken wij? 

Ben jij een enthousiaste, zelfstandige en ondernemende diëtist? En ben jij beschikbaar in de periode 
van 1 juli 2018 tot 15 november 2018 om werkzaamheden over te nemen in verband met 
zwangerschapsverlof? Is het ook jouw passie om cliënten bewust te maken, te motiveren en te 
coachen in gedragsverandering?  
Dan zoeken wij jou! 
 

Functie-eisen 

 Je bent afgestudeerd diëtist. Krijg je in juli 2018 je diploma? Ook dan kun je een brief sturen. 
 Je hebt werkervaring als diëtist in de 1e lijn  
 Je bent ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en hebt de status 'Kwaliteit  

Geregistreerd' 
 Je hebt de cursus Directe Toegankelijkheid gevolgd 
 Je hebt affiniteit met het begeleiden van kinderen/sporters en/of je hebt de cursus 

kinderdiëtetiek/sportdiëtetiek gevolgd 
 Je hebt affiniteit met orthomoleculaire diëtetiek  
 Je bent bekend met verschillende koolhydraatarme diëten, wij werken onder andere met de 

GOK-methode 
 Je bent bereid te werken met social media en foldermateriaal/informatiebladen te ontwikkelen 
 Je bent beschikbaar op dinsdag en donderdag en bereid om avondspreekuur te doen 
 Je hebt ervaring met het Evry softwareprogramma 
 Je woont in de regio Nijmegen en beschikt over eigen vervoer 

 
  



 

 

 

 

 

Persoonlijke kwaliteiten 

 Je bent ondernemend, kunt zelfstandig werken en toont initiatief 
 Je bent positief ingesteld, je denkt in mogelijkheden en oplossingen 
 Je staat sterk en met zelfvertrouwen in je schoenen 
 Je kunt goed luisteren en je bent niet oordelend, maar ruimdenkend 
 Je kunt out of the box denken 

 

Wat bieden wij? 

Een tijdelijk dienstverband voor de periode van een zwangerschapsverlof voor de periode 1 juli 2018 
tot 15 november 2018. Voor 8 tot 16 uur (of meer) op meerdere locaties (Nijmegen en Lent). Er is een 
mogelijkheid op een vervolg als het wederzijds goed ‘bevalt’.  
 

Meer informatie 

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Anouk de Veen via 06 - 8354 6339 of via 
email: anouk@dietist-lavitasana.nl. 
Bekijk ook even onze website: www.dietist-lavitasana.nl  
 

Interesse? 

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan voor 8 april 2018 een enthousiaste 
motivatiebrief met CV naar anouk@dietist-lavitasana.nl. 
 


