
  

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn 2 praktijken die samen een nieuwe werknemer zoeken. Wij zijn:  
Diëtistenpraktijk Groningen en praktijk Gre van Ramshorst. 
Diëtistenpraktijk Groningen is een praktijk met 4 ervaren, ondernemende diëtisten. Naast alle voorkomende 
hulpvragen ziet ieder van ons cliënten met een hulpvraag binnen haar eigen aandachtsgebied. We hebben 
goede contacten met onze verwijzers, hebben regelmatig overleg. Onze spreekuren zijn in de stad 
Groningen (inclusief Hoogkerk), in de regio Harkstede - Loppersum – Ten Boer – Middelstum – Stedum, 
Hoogezand – Sappemeer, Zuidlaren en Zuidhorn.  
Gré van Ramshorst, diëtistenpraktijk is de praktijk van Gré van Ramshorst. Naast alle voorkomende 
hulpvragen is mijn specialisme Emotie eten de Baas. Spreekuren zijn in Nietap, Zuidhorn en Roden 
 
Vanwege aanhoudende drukte zijn we gezamenlijk op zoek naar een zelfstandige, deskundige en 
enthousiaste collega, met oog voor ontwikkeling.  
 
Wij zoeken een college die: 

- Enthousiast en flexibel is 
- In het bezit (of bijna in bezit) is van diploma HBO – Voeding en Diëtetiek 
- Opgenomen is in het kwaliteitsregister paramedici 
- Voldoende kennis heeft van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied 
- Niet denkt in werkdagen van 9.00 – 17.00, maar ook op avonden wil werken 
- Goede communicatieve eigenschappen bezit 
- Ervaring in eerste lijn is een pré (werkzaam of als stagiaire) 
- In bezit is van een rijbewijs en een auto 
- Goede computervaardigheden heeft (wij werken met Balans, Evry en Office) 
- De vaardigheid heeft om cliënten een welkom en gewaardeerd gevoel te geven, je ziet de mens 

achter de mens 
 

Wij bieden een baan:  
- Op basis van een nul uren contract via Payroll, met de intentie tot vaste uren 
- Die door je eigen inzet en initiatief in uren kan worden uitgebreid. 
- Waarbij je werkzaamheden vooral zullen bestaan uit spreekuren, huisbezoeken, contacten 

onderhouden met artsen / praktijkondersteuners en telefoondiensten 
 
In eerste instantie zullen de spreekuren in de stad Groningen en Roden of Nietap plaatsvinden. 
 
Mocht je interesse hebben in deze baan, stuur dan voor 08-06-2019 je sollicitatiebrief en CV, bij voorkeur 
via  e-mail (info@dietistenpraktijkgroningen.nl). De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de laatste 
week van juni.  
 
Bij vragen kun je contact opnemen met de diëtisten van Diëtistenpraktijk Groningen (050-5779959) 
 
 

 

 

T: 050-5779959 

E: info@dietistenpraktijkgroningen.nl 

I: www.dietistenpraktijkgroningen.nl 

T: 06-20728219 

E: info@grevanramshorst.nl 

I: www.grevanramshorst.nl 
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