Nazwa firmy:

Mój Dietetyk Marta Marzec

Branża, krótki
opis
działalności:

Firma dietetyczna. Jesteśmy zespołem ludzi, dla których dietetyka to nie tylko zawód, ale
prawdziwa pasja. Wspieramy innych w osiąganiu szczęścia, poprzez zmianę nawyków
żywieniowych i skuteczne, zdrowe odchudzanie (bez dodatkowych suplementów
odchudzających). Udowadniamy, że dieta to nie restrykcje, lecz szczęśliwy styl życia, który
daje wewnętrzne poczucie spełnienia: świetne samopoczucie, energię, chęć do działania oraz
ogromną satysfakcję z samego siebie. W swojej praktyce opieramy się na unikalnej wiedzy
oraz indywidualnym podejściu do każdej osoby, która rozpoczyna pracę z dietetykiem. Zawsze
słuchamy i motywujemy naszych podopiecznych. Wierzymy, że dzięki takiej postawie
wypracowanie nowych nawyków żywieniowych staje się radosnym procesem, który pozwala
cieszyć się jedzeniem i wzmaga poczucie satysfakcji z realizowanych postanowień.

Adres:

UL.

Telefon:

531 270 891

Miejsce pracy:

w
✘
Polsce

Stanowisko:

Franczyzobiorca - dietetyk
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Obowiązki:






Charakter pracy:
Wymiar czasu
pracy:

SIEDZIBA)

E-mail: biuro@mojdietetyk.pl
Jakie miasto: Warszawa (na
terenie: Białołęka, Targówek,
Praga Północ, Praga Południe,
Rembertów, Wesoła i Wawer)

za granicą

Jaki kraj: -

pełna obsługa Klientów gabinetu, w tym prowadzenie bezpośrednich konsultacji z
elementami coachingu, rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej
układanie jadłospisów dla osób zdrowych i osób z problemami zdrowotnymi
przygotowywanie wystąpień z zakresu żywienia w celach edukacyjnych i
marketingowych
pisanie artykułów dla prasy i portali internetowych
wsparcie w działaniach administracyjnych i marketingowych poradni, w tym
prowadzenie warsztatów edukacyjnych

✘ praca stała

praca dorywcza

160h/ miesiąc

80h/ miesiąc

✘ inny:

franczyzobiorca sam
określa wymiar pracy

Wymagania:

•
•
•
•

łatwość nawiązywania relacji z klientem
umiejętność organizowania czasu pracy, samodzielność i inicjatywa w działaniu
dyspozycyjność
pomysłowość kulinarna i zainteresowanie tematyką żywienia i dietetyki

Wykształcenie:
Preferowany:
Język obcy (jakie i
stopień
zaawansowania):
Programy
komputerowe:

wyższe

kierunek studiów:

✘ student

✘ absolwent

Nie wymagane
Biegła obsługa komputera (programy Open Office)

Prawo jazdy:

✘ nie

tak

kategoria:

Doświadczenie
zawodowe:

✘ nie

tak

Jeśli tak, to jakie:

ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. (022) 57 20 909, faks: (022) 57 20 910
e-mail: biurokarier@wum.edu.pl
www.biurokarier.wum.edu.pl
Agencja zatrudnienia nr 1039

dietetyka/żywienie człowieka

Nazwa firmy:

Branża, krótki
opis
działalności:

Mój Dietetyk Marta Marzec
Firma dietetyczna. Jesteśmy zespołem ludzi, dla których dietetyka to nie tylko zawód, ale
prawdziwa pasja. Wspieramy innych w osiąganiu szczęścia, poprzez zmianę nawyków
żywieniowych i skuteczne, zdrowe odchudzanie (bez dodatkowych suplementów
odchudzających). Udowadniamy, że dieta to nie restrykcje, lecz szczęśliwy styl życia, który
daje wewnętrzne poczucie spełnienia: świetne samopoczucie, energię, chęć do działania oraz
ogromną satysfakcję z samego siebie. W swojej praktyce opieramy się na unikalnej wiedzy
oraz indywidualnym podejściu do każdej osoby, która rozpoczyna pracę z dietetykiem. Zawsze
słuchamy i motywujemy naszych podopiecznych. Wierzymy, że dzięki takiej postawie
wypracowanie nowych nawyków żywieniowych staje się radosnym procesem, który pozwala
cieszyć się jedzeniem i wzmaga poczucie satysfakcji z realizowanych postanowień.

Dodatkowe
umiejętności /
wymagania:
Oferowane warunki
zatrudnienia:
Ilość poszukiwanych osób:
Wymagane dokumenty/
sposób zgłoszenia:

Oferujemy współpracę partnerską na zasadzie franczyzy.
1
CV, mile widziany list motywacyjny

Termin nadsyłania
30.08.2018
zgłoszeń:
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Aleksandra Gardynecka, franczyza@mojdietetyk.pl, tel.: 534 770 130
Data zgłoszenia

ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. (022) 57 20 909, faks: (022) 57 20 910
e-mail: biurokarier@wum.edu.pl
www.biurokarier.wum.edu.pl
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