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WIE KOMEN ONS TEAM VERSTERKEN ? 

  

Wij hebben plaats voor 2 diëtisten die ons team van De Zoete Appel komen versterken.  

 

1. Voor locaties in Amsterdam Oost zijn wij op zoek naar een diëtist die zich wil  

specialiseren in DM, Bariatrie en/of kinderen 0-18 jaar. De locaties zijn voor spreek-

uren beschikbaar op maandagavond van 17.00 - 21.00 uur en op maandag en/of 

vrijdag.  

 

2. Tevens is er ruimte in de praktijk voor uitbreiding op enkele locaties  in Amsterdam 

Nieuw-West. Wij zoeken een diëtist die zich wil specialiseren in zwangerschapsdiabetes 

en kinderen van 0– 18 jaar.    

  

Jij hebt:  

✓ de opleiding HBO Voeding & Diëtetiek afgerond  

✓ de inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici op zak  

✓ een goede beheersing van de Nederlandse- én een andere taal, bijvoorbeeld Arabisch, 

Turks of ….  

✓ werkervaring opgedaan in  een zelfstandige praktijk (is een pré)  

✓ belangstelling om spreekuur te houden én andere werkzaamheden uit te voeren die met 

voeding en leefstijl te maken hebben  

✓ interesse om als zelfstandige binnen De Zoete Appel werkzaam te zijn (in een franchise 

constructie)  

Onze voorkeur gaat uit naar nieuwe collega’s die herintredend diëtist zijn of een andere 

carrière hebben gehad.  

  

Van onze nieuwe collega’s verwachten wij, dat zij:  

✓ de visie van De Zoete Appel onderschrijven en deze mede uitvoeren. De visie is:  

 

In samenwerking met welzijnsorganisaties en andere zorgverleners de  

gezondheid/het leefpatroon van de patiënt helpen verbeteren.  

Dit te doen vanuit de kracht van de patiënt. 

  

✓ plezier hebben in samenwerken zowel binnen het team als met welzijnsorganisaties en 

zorgverleners in de buurt  

✓ beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden  

✓ openstaan voor mensen met een andere culturele achtergrond uit alle lagen van de 

bevolking  

✓ kunnen omgaan met mensen met een licht-verstandelijke beperking of psychische 

problemen  

✓ proactief te werk gaan, en  

✓ zich willen specialiseren  
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Het team bestaat momenteel uit diëtisten die vanuit hun diverse ervaringen en culturele 

achtergronden elkaar aanvullen. Wij bieden een enthousiast en sterk team dat: 

 

✓ ondersteuning biedt aan elkaar  

✓ prettig samenwerkt  

✓ elkaar inspireert  

✓ gezamenlijk vorm geeft aan de praktijk  

  

én  

✓ ruimte biedt voor eigen initiatief  

✓ de vrijheid geeft om  specialisaties te ontwikkelen  

✓ de kans geeft  je netwerken uit te breiden, evenals de locaties  

✓ diverse locaties waar spreekuren worden gehouden  

  

Wij zien uit naar jouw sollicitatiebrief en CV, die je kunt sturen aan Mieke Schoenmakers, 

mieke@dezoeteappel.nl. Graag voor 15 januari a.s.  

  

Kijk voor meer informatie op www.dezoeteappel.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


