
 

 

“Every Life deserves world class care” 

Ervaren Diëtist(e) gezocht voor ontwikkelen en uitvoeren 

leefstijlprogramma’s 

Amsterdam Clinics in Alexandrië  (Egypte) heeft zeer recent haar eerste kliniek geopend. Voor deze 

kliniek zoeken wij een gedreven, deskundige, ondernemende diëtist met minimaal 1 jaar 

werkervaring. Wil jij graag bijdragen aan het verbeteren van de zorgstructuur in het Midden Oosten 

en werken in een prachtige nieuwe kliniek? Bij Amsterdam Clinics  is de zorgstandaard zeer hoog en 

maakt fysiotherapie het verschil.  Ons motto is dat goede zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn. 

Artsen,  fysiotherapeuten en de diëtist werken in de kliniek direct samen  ter verbetering van het 

herstel van met name orthopedische en sport gerelateerde klachten.  Amsterdam Clinics werkt met 

Nederlandse zorgstandaarden, als Nederlandse diëtist breng je deze over op jouw Egyptische 

collega’s.  Wij begeleiden onze sporters naar nog betere prestaties, daarin speelt voeding een 

belangrijke rol. Daarnaast is het verbeteren van de algemene gezondheid van onze cliënten heel 

belangrijk. Denk hierbij aan mensen met hart- en vaatziekten, zwangere vrouwen,  mensen met 

diabetes etc.  

 

Wie ben jij: 

Je bent per direct beschikbaar voor minimaal 1 jaar en afgestudeerd diëtist in Nederland 

Vloeiend Engels sprekend 

Je bent een pionier, vooruitstrevend en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

Werken volgens  kwaliteitssystemen doe jij dagelijks en  is wat jij belangrijk vindt in je werk. 

Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van leefstijlprogramma’s  

Je draagt graag bij aan het verbeteren van de maatschappij, je bent innovatief en flexibel. 

 

Wat bieden  wij 

Een dienstverband bij Amsterdam Clinics voor minimaal 1 jaar, salaris conform de Nederlandse 

standaard.  

Vliegreis naar Egypte en minimaal 1 keer per jaar een reis op en neer naar Nederland 

Huisvesting in een prachtig appartement op de compound naast de kliniek, stomerij en schoonmaak 

service incl.  

Sportfaciliteiten in een luxe sportclub en vervoer met chauffeur. 

 

Reacties voorzien van Curriculum Vitae met foto en motivatie kan je richten aan: 

careers@amsterdamclinics.com, geef duidelijk aan per wanneer je beschikbaar bent om te 

vertrekken naar Egpyte.  Voor meer informatie kijk op www.amsterdamclinics.com of 

www.hospius.com of bel Sigrit de Jongh 06-50683081  
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