De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op
korte termijn op zoek naar een:

- Initiatieven om de gezondheid van de inwoners van
Bonaire te verbeteren ondersteunen.
- coördineert diëtetiek zorg binnen het Fundashon
Mariadal
- Aanspreekpunt voor problematiek rondom voeding.
- Volgt nieuwe ontwikkelingen en gebruikt nieuwe
inzichten.
- Ingeschreven bij kwaliteitsregister paramedici
- Ontwikkelt en coördineert
deskundigheidsbevorderingsprogramma’s.
- Ontwikkelt onderwijseenheden en voert deze uit.
- Signaleert ontwikkeling en knelpunten in de praktijk.
- Doet voorstelling voor verbetering van de werkwijze.
- Draagt bij aan de ontwikkeling van beleid van de
werkeenheid op het gebied van diëtetisch zorg.

De functie Diëtist is ingedeeld in FG 50 conform de
geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal.

Diëtist 40 uur per week (M/V)

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com /
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Ook de Zorgmanager
van Fundashon Mariadal, Mw. Edilse Goeloe kan u
informatie geven over de functie. U kunt haar bereiken
op het telefoonnummer 715-8900.

Diëtist onderzoekt, behandelt en begeleidt cliënten/
patiënten op verwijzing van een arts. Je bent actief in
het ziekenhuis, de dialyse en Kas di Kuido
(verpleeghuis). Daarnaast heb je spreekuur op de
diabetes poli en kinder poli.
Functie profiel
- Verricht diëtistisch onderzoek na verwijzing van een
arts van het Fundashon Mariadal.
- Consulteert eventueel andere deskundigen en stelt
een behandelindicatie en behandelplan op. Zorgt
hierbij voor afstemming van diagnose en behandelplan
met andere disciplines.
- Geeft voorlichting en adviseer over dieet (maaltijden),
kwaliteit van de voeding, proces van
voedingsverzorging en samenstelling van diëten aan
patiënten/ cliënten, familie medewerkers en/of artsen.
- Geeft advies aan de centrale keuken over voeding en
diëten.
- Voorlichting geven aan scholen, buurthuizen etc.
- Opzetten, coördineren en begeleiden van het
afvalprogramma voor collega’s.

Wat wij bieden:

Functie-eisen:
- De Functie vereist een afgeronde HBO opleiding
voeding en diëtetiek. Heeft kennis over diëtetiek,
diëtetisch behandelmethoden, volgt ontwikkeling in
het vakgebied. Diëtist is ingeschreven in het
kwaliteitsregister paramedici en zorgt in overleg met
Fundashon Mariadal voor het behalen van de punten.
Diëtist volgt elk jaar scholing en houdt contact met
andere diëtisten om up –to date te blijven.
- Je kan zowel zelfstandige werken als in een
multidisciplinair team.
- Je bent initiatiefrijk, flexibel en je houdt van een
uitdaging.
- Bij voorkeur ervaring als diëtist in een ziekenhuis.
- Het is een pre als je Papiamento of Spaans spreekt.
- Stressbestendig

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen
wij u uit om sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal,
t.a.v. Adeline Montero, personeelsadviseur, Kaya Soeur
Bartloa # 2, Postbus 359, Bonaire of via e-mail adres:
personeel@fundashonmariadal.org.
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