
Nutričná špecialistka/špecialista

Miesto práce: Centrum Chuť žiť, Miletičova 24 82108 Bratislava a/alebo remote (možnosť
práce na diaľku)

Druh pomeru: Dohoda o spolupráci, živnosť

Výška úväzku: od 15 hodín/týždeň

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky: od 550 eur/mesiac

Popis pozície:

Je výživa tvojou srdcovkou? Nevnímaš výživu čierno-bielo, ale ako svet plný
rozmanitosti, kde neexistujú dobré a zlé postavy (aka potraviny), ale dominuje zdravý vzťah
k sebe aj k jedlu? Máš výborné komunikačné schopnosti, vyžívaš sa v práci s ľuďmi a
pristupuješ k nim láskavo, trpezlivo a empaticky? Chceš sa vzdelávať, pracovať v
multidisciplinárnom tíme a posúvať starostlivosť o ľudí s PPP na novú úroveň?

Pridaj k tomu ešte ukončený minimálne I. stupeň vysokej školy v odboroch ako výživa ľudí,
nutričný špecialista či príbuzných odboroch spojených s výživou, a si človek, ktorého
hľadáme!

Pozícia pozostáva z individuálnej práce s klientmi a rodinami s poruchami príjmu potravy.
Nejedná sa o vypracovanie jedálničkov ani o jednorazové meranie na inbody, ale o poctivé
poradenstvo s cieľom uzdravenia vzťahu k jedlu, rozšírenia variability jedálnička, nastavenie
dostatočného energetického príjmu a smerovanie k plnohodnotnému, ale slobodnému
stravovaniu.

Podmienkou spolupráce s nami je okrem vysokoškolského vzdelania chuť učiť sa, vzdelávať
sa a snaha pomáhať inovatívnymi spôsobmi. Prihliadať budeme na osobnosť, a láskavý,
empatický a prijímajúci prístup v súlade s hodnotami našej organizácie.

Prax s klientmi je výhodou, ale nie nevyhnutnosťou.

Náplň práce:

✓ poradenská práca s klientmi
✓ práca s rodinou
✓ multidisciplinárne stretnutia s klientmi
✓ účasť na poradách, intervíziách a supervíziách
✓ podieľanie sa na tvorbe metodík
✓ občasná účasť na komunitách
✓ základná administratíva a reporting (priamo sa týkajúci pozície)
✓ účasť na vzdelávaniach



Zamestnanecké výhody, benefity:

✓ príjemný kolektív
✓ osobnostný rast a kontinuálne vzdelávanie
✓ inovatívne prístupy ku klientom aj k problematike porúch príjmu potravy
✓ multidisciplinarita, ktorá prináša vzájomnú podporu odborníkov z rôznych profesií (na
žiadny problém človek nikdy nie je sám)
✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb
✓ sloboda v práci
✓ možnosť home office
✓ flexibilná pracovná doba
✓ príjemné priestory a neobmedzené množstvo kávy a čaju
✓ teambuildingy
✓ výnimočná tímová kultúra

Informácie o výberovom konaní

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list na e-mail
kontakt@chutzit.sk do 29.9.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore
výživa ľudí, nutričný terapeut, či v príbuzných odboroch spojených s výživou

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti
1 rok

Osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ ukončené štúdium v témach výživy s titulom minimálne Bc.

✓ triezvy pohľad na výživu a prepojenie výživy so psychikou

✓ láskavý, prijímajúci a empatický prístup

✓ chuť učiť sa

✓ výborné komunikačné schopnosti

✓ dobrý time management

✓ cit pre ústny a písaný prejav

✓ schopnosť pracovať v tíme



✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy

✓ možnosť pravidelne dochádzať do priestorov Centra Chuť žiť v Bratislave

✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)


