PTC Rustenburg is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde (klinisch) psychotherapeutische hulp
aanbiedt voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Het centrum – met 72 bedden en 20
plaatsen nabehandeling – is ingebed in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen
en maakt deel uit van vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE
DIETIST(E)
DE UI T DA G I N G
Je staat in voor het opstellen van de voedingsfiches van patiënten en personeel.
Je adviseert, begeleidt en motiveert patiënten betreffende voedings- en eetgewoonten.
Je gaat in overleg met de andere disciplines (verpleegkundigen, arts, enz.) om de voedingsbehoeften en dieetrestricties
voor patiënten vast te stellen.
Je vertaalt de voorgeschreven diëten in praktische voedingsrichtlijnen.
Je informeert en sensibiliseert patiënten (individueel of in groep) over voeding en een gezonde levensstijl.
Je stelt je kennis en expertise op het gebied van voeding en gezonde eetgewoonten ter beschikking van de
medewerkers binnen het zorgdepartement.
Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en opvolgen van het voedingsproces omtrent voedingsallergieën en
dieetvoorschriften. Binnen dit kader adviseer je de kok betreffende innovatieve, kwaliteitsvolle producten,
menusamenstelling, enz.
JIJ ?
Beschik je over een bacheloropleiding voedings- en dieetleer? Heb je affiniteit en/of ervaring in het werken met
mensen met psychische problemen? En ben jij een enthousiast en communicatief iemand, die mensen weet te
motiveren? Iemand die beschikt over een patiëntvriendelijke houding? Vind je het aangenaam om in teamverband
te werken, maar kan je ook prima zelfstandig werken? Ja?! Dan bieden wij jou graag een kans!

WIJ ?
We beloven jou een uitdagende, gevarieerde job in een kleinschalige organisatie, die zich positioneert in het sterk
evoluerende GGZ-landschap. We bieden een contract van onbepaalde duur, 3x3u/week.

G E P RI K K E L D ?
Stuur je sollicitatiebrief met cv voor 31/08/2017 naar Fabienne Verbrugghe via e-mail naar
sollicitaties@ptcrustenburg.be

