
 

 

 

Voedingsassistent revalidatie 
24 uur per week 

Ik probeerde laatst mijn eetgewoonten te veranderen… 
Maar chips met mes en vork eten is haast niet te doen! 

 
Weet jij wél hoe je mensen kunt motiveren op het gebied van de juiste voeding? Wil jij een heel belangrijke spil 
worden op onze revalidatie-afdeling? En heb jij een diploma op het gebied van voeding (mbo 2)?  
Solliciteer dan snel!  
 
Als voedingsassistent ondersteun je je klanten om zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze willen en gewend 
zijn. Je komt te werken op de afdeling Revalidatie waar je samen met andere zorgmedewerkers en met klanten 
werkt aan hun herstel. Je krijgt een heel belangrijke taak – maar wij hoeven jou niet te vertellen hoe belangrijk de 
juiste voeding is.  
 
Wat ga je doen 
Als voedingsassistent verzorg je alles rondom de maaltijden van klanten. Je helpt ze zo nodig bij het eten en 
drinken. Hierbij hou je rekening met de wensen en het dieet van de klant. Je signaleert knelpunten op het gebied 
van gezondheid en rapporteert dit ook. Jij weet een gezellige sfeer te maken en weet dit over te brengen op de 
groep. Je vindt het leuk om activiteiten op het gebied van voeding te organiseren. Verder hou je de voorraad in 
de gaten en koopt boodschappen in. 
 
Wat verwachten wij van jou 

• Jij bent in het bezit van een diploma op het gebied van voeding (mbo 2). 

• Je bent 24 uur per week beschikbaar.  

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de kosten 

krijg je natuurlijk vergoed.  

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 25) tussen de €2025,- en €2638,- bruto per maand op basis van 36 uur 
per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Je krijgt een jaarcontract. Ben jij blij met ons en wij met jou? Dan bieden we de mogelijkheid tot een contract 
voor onbepaalde tijd.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van 
GoodHabitz. 

 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Monique Kooper via telefoonnummer 
078-6492111 of mail naar m.kooper@hetspectrum.nl. Solliciteer via het online sollicitatieformulier 
www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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