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VACATURE:  
Diëtist met affiniteit voor de behandeling van ernstig 

overgewicht (24 uur) 
 

Per 1 juli 2021 (waarnemen zwangerschapsverlof) met mogelijkheid tot vaste uren. 
 

 
 
Care for Obesitas (CFO) is een initiatief van Diëtisten Groep Nederland. CFO richt zich op 
de behandeling/begeleiding van mensen met (ernstig) overgewicht. Het betreft zowel 
mensen die af willen vallen zonder operatie, als ook mensen die uiteindelijk een 
maagoperatie ondergaan. De begeleiding van patiënten doen wij in opdracht van 
ziekenhuizen. Dit doen wij met diëtisten gespecialiseerd op dit vakgebied. 
 
Voor onze opdrachtgever in de regio Arnhem zijn wij op zoek naar diëtisten met specifieke 
kwaliteiten voor het begeleiden van cliënten met morbide obesitas. Onze diëtisten 
kenmerken zich door een stevige persoonlijkheid en onderscheiden zich op kennisniveau als 
het gaat om de behandeling van overgewicht. Onze nieuwe collega heeft een sterke affiniteit 
met de obese cliënt die af wil vallen en je kenmerkt je als een energieke persoonlijkheid die 
zich ook thuis voelt als het gaat om het bieden van groepsbehandelingen. 
 
wat vragen wij van onze nieuwe collega? 
 

• Het leveren van maatwerk en afstemmen van de behandeling toegespitst op de 
individuele cliënt, dan wel deskundige groepsvoorlichting. 

• Je bent toegankelijk en legt makkelijk contact 

• Begrip hebben voor en inlevingsvermogen in de obese patiënt 

• Je bent een teamplayer (je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam), 
maar kunt ook zelfstandig werken 

• Enthousiasme, leergierigheid en in de basis een onderzoekende, positieve houding. 

• Passie voor het vak, ook buiten werktijd. 

• Flexibele inzetbaarheid 

• Care for Obesitas wil de beste zijn in de begeleiding van de patiënt met overgewicht. 
Deze ambitie spreekt je aan, maar je bent ook nieuwgierig, onderzoekend en kritisch. 

• Lidmaatschap van de NVD en ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

• Beschikken over competenties zoals beschreven in het beroepsprofiel diëtist en 
bekend zijn met en werken op basis van beroepscode en gedragsregels van onze 
beroepsvereniging. 
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Wat bieden wij? 
 

• Een goede werksfeer in een (multidisciplinair) team met deskundige, enthousiaste 
collega’s die met en van elkaar willen leren. 

• Inbreng in werkzaamheden en wijze van uitvoeren, deelname aan vakinhoudelijke 
scholing, teamoverleg en intervisie. 

• Mogelijkheden tot ontwikkeling en verdere specialisatie 

• Marktconform salaris met groeimogelijkheid, pensioenopbouw, reiskostenvergoeding, 
verzekeringen. 

 
Wil je meer informatie?  
 
Neem dan contact op met mevr. M. Kienhuis. Dat kan telefonisch via 06 – 555 000 22.  
 
Meer informatie is te vinden op onze website www.careforobesitas.nl , facebook en twitter. 
 
Solliciteren? 
 
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor deze functie ontvangen wij graag je 
sollicitatiebrief met motivatie en een cv. Deze kun je tot 10 mei sturen aan dhr. F. Kamphuis, 
(directeur) per mail f.kamphuis@careforobesitas.nl  
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 14 mei. 
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