Montebellosenteret søker

Klinisk ernæringsfysiolog i 50% stilling
Vi søker klinisk ernæringsfysiolog som ønsker å være en viktig del av Montebellosenterets gode kjøkken. Vår
ernæringsprofil baserer seg på de norske kostrådene og har fokus på sunn og hjemmelaget mat. Kvalitet står
sentralt i alle ledd - fra planlegging, internkontroll og ernæringsfokus til servering og presentasjon.
Klinisk ernæringsfysiolog samarbeider med kjøkkenleder om den totale ernæringsprofilen ved MBS. Kef har også en
rådgivende funksjon ift kjøkkenleder og ansvar for ernæringsfaglig utvikling hos kjøkkenstaben, også når det gjelder
dietter og tilpasset kost. Kef har også ansvar for matverkstedet i samarbeid med kokkene.
KEF vil også være en viktig ressursperson i det tverrfaglige samarbeidet med kursavdelingen for å planlegge, organisere
og gjennomføre undervisning og foredrag under kursopphold for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kvalifikasjoner
•
•
•
•
•

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Liker å lage mat og være i praktiske økter med kursdeltakere på matverkstedet,
samt delta i noen aktiviteter ved måltider.
Kunne formidle kunnskap om ernæring og kosthold på en god og forståelig måte.
Jobbe kreativt, i samarbeid med kjøkkenet, med utvikling av oppskrifter som er i
samsvar med vår ernæringsprofil, samt tilpasning av oppskrifter til spesielle behov.

Vi tilbyr deg
•
•
•
•
•
•
•
•

En spennende og utfordrende jobb i et kompetansesenter i vekst og utvikling.
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.
En flott arbeidsplass i unike omgivelser hvor estetikk, kunst og opplevelse er
en del av idegrunnlaget.
Et tverrfaglig arbeidsmiljø med bred faglig kompetanse, som du blir en viktig del av.
Avtale med Hovedorganisasjon Virke; Landsoverenskomst for spesialisthelsetjeneste.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Kantine.
Fellesferie i juli mnd, fri jul/nyttår og de røde dagene i påsken.

Personlige referanser blir vektlagt og må være med i søknaden.
Er dette interessant for deg?

Sendt en kortfattet søknad med oppdatert CV til torill.ensby@montebello-senteret.no.
Aktuelle kandidater til stillingen vil bli kontaktet fortløpende.
For spørsmål ta kontakt på tlf: 62 35 11 00 eller mail torill.ensby@montebello-senteret.no

Montebellosenteret (MBS) er en unik nasjonal helseinstitusjon og kurssenter for
kreftpasienter og deres pårørende. Formålet ved MBS er å gi hjelp til livsmestring når
livet kjennes uforutsigbart. Senteret, som ligger i idylliske omgivelser i Mesnali mellom
Lillehammer og Sjusjøen, ble i 2009 total renovert og fremstår moderne med delikate
rom og flotte fellesareal både ute og inne.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali

www.montebellosenteret.no

