
 
Wij zoeken een 

 Diëtiste (M/V) 

 

Uren per week: tussen 26-28 uren 

Functie: Onderszoeksdiëtiste 

Organisatie: Faculteit der Bètawetenschappen, Afdeling Gezondheidswetenschappen 

Vacturenummer: 17194 

Plaatsingsdatum: 6 juli 2017 

 

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die 

midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. 

Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en 

onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische 

regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten 

wetenschappelijk onderwijs. 

 

Faculteit der Bètawetenschappen  

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen 

te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met meer dan 5.700 studenten 

en ruim 2.000 medewerkers is het de grootste faculteit van de VU. De bètafaculteit verzorgt diverse 

bachelor- en masteropleidingen, die een directe link hebben met het excellente onderzoek. Het onderwijs 

en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen, waarbij vier domeinen centraal 

staan: Information Sciences, Human Life Sciences, Science for sustainability en Fundamentals of 

science. Internationaal is er intensieve samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke instituten 

en partners 

 

Afdeling Gezondheidswetenschappen 

De sectie Voeding en Gezondheid van de afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit der Aard- en 

Levenswetenschappen, zoekt een diëtist voor het Europese project PRevention Of Malnutrition In Senior 

Subjects in the EU (PROMISS) (http://www.promiss-vu.eu/). PROMISS heeft als doel om 

eiwitondervoeding bij ouderen te begrijpen en uiteindelijk te voorkomen. PROMISS draagt hierdoor bij 

aan het verbeteren van gezond en actief ouder worden. 

 



Functie-inhoud 

Tot de taken van de diëtist behoren het afnemen van voedingsanamneses bij ouderen die deelnemen 

aan een interventie studie, het opstellen en bespreken van een voedingsadvies/behandelplan met deze 

ouderen en het monitoren hiervan. Daarnaast zal de diëtist de onderzoeker ondersteunen bij de uitvoer 

van het onderzoek, zoals het verrichten van metingen bij deelnemers en het uitvoeren van praktische 

zaken.  

 

Functie-eisen 

• Je bent in het bezit van het diploma HBO-voeding en diëtetiek, incl. paramedische stage; 

• Je staat ingeschreven in het basis- cq kwaliteitsregister paramedici; 

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

• Je werkt zelfstandig en bent flexibel ten aanzien van werkinhoud en werkdagen; 

•Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en relativeringsvermogen; 

• Je beschikt over een royaal inlevingsvermogen en kan goed omgaan met ouderen; 

• Ervaring in het behandelen van ouderen met (eiwit) ondervoeding is een pré; 

• Werkervaring in een onderzoekssetting is een pré. 

 

Bijzonderheden 

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 10 maanden (0.7 fte). 

Er bestaat de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 28 maanden. De standplaats is De Boelelaan 

1085, te Amsterdam. 

 

De Vrije Universiteit heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals: 

• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 

• goede pensioenregeling (ABP); 

• mogelijkheid tot deeltijdwerken; 

• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur; 

• mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave; 

• ruime bijdrage van 65% aan reiskosten OV woon-werkverkeer. 

 

Salaris 

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €2431,- en maximaal  

€ 2840,- bruto per maand (salarisschaal 8.0 – 8.3 cao NU) bij een voltijds dienstverband. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met: Ilse Reinders en/ of 

Rachel van der Pols. tel.: 020 598 6801 / 020 598 6969, e-mail: promiss-onderzoek@vu.nl en 

website: www.promiss-vu.eu  

 

Sollicitatie 

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent voor deze functie en ben je per 1 oktober beschikbaar, stuur 

dan je brief inclusief CV o.v.v. het vacature nummer t.a.v. Ilse Reinders naar: sollicitaties.agw.falw@vu.nl.  

De reactietermijn staat open tot en met 13 augustus 2017 

 

De eerste gesprekken vinden plaats in de vierde week van augustus. Tijdens het tweede gesprek, in 

vijfde week van augustus, vindt er een assessment plaats. 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


