Medikuregem zoekt een tweetalige diëtist (m/v/x) voor 30 uur per week van
september 2021 tot 11 maart 2022 (6 maand vervanging)
Wie zijn wij?
Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht). Het
team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, diëtist, maatschappelijk

werker, psychologen, gezondheidspromotor, diabetes-educator, vroedvrouw
en administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken in het forfaitair

betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan
centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is meer dan enkel een individuele
en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een preventieve en
buurtgerichte werking uit.

Medikuregem is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Meer info
vind je terug via www.vwgc.be.
Functieomschrijving
Een antwoord formuleren op de noden op vlak van voeding bij de patiënten

van Medikuregem via signalen van de doelgroep, via de zorgverstrekkers, via
ideeën uit stuurgroep gezondheidspromotie (GP) en interdisciplinair overleg
(IDO)
Concreet :


Individuele consultaties/verlenen van voedingsadvies voor patiënten
van Medikuregem



Patiëntengebonden administratie



Communicatie met interne zorgverleners



Groepssessies rond voeding (kooksessies, basisreeks gezonde
voeding, bewust leren eten, …) organiseren voor patiënten van MK



Meewerken aan het voedingsluik van de website



Meewerken in stuurgroep gezondheidspromotie
1



Ontwikkelen van groepsconsultaties



deelname aan de maandelijkse teamvergadering



deelname aan het maandelijks interdisciplinair overleg

Functievereisten



Bachelor voeding- en dieetkunde

Kennis van het Nederlands en Frans, kennis van andere talen is een
pluspunt



Vaardig in groepswerking, het geven van toegankelijke vorming



Aandacht voor kansengroepen, cultuurgevoelig



Empathisch en oog voor empowerment



Strategisch inzicht in gedragsverandering en
gezondheidsdeterminanten



Kunnen plannen, evalueren en impact meten



Grenzen kunnen stellen



Geïnteresseerd in gezondheid en al haar facetten



Achter de visie van een wijkgezondheidscentrum staan



Occasioneel avond- en weekendwerk

Medikuregem biedt:


Vervangingscontract (30u30)



Loon volgens IFIC barema 14 - PC 330



Maaltijdcheques



100% tussenkomst kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer



Aangename werksfeer

Hoe solliciteren?
Voor info of sollicitatie gelieve u te richten tot /
brief met CV en motivatie naar:
Truus Roesems, Algemeen coördinator Truus.Roesems@MediKuregem.be
02.522.32.87
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