
 

 

(interne) Vacature 

 
Ter vervanging van ziekte zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie 

van: 
 

Medewerker Flexpool m/v 
16 uur per week 

 
De Posten: 
De Posten kenmerkt zich door de missie; hartelijk, huiselijk en hulpvaardig. Daarmee bedoelen 

we dat we een organisatie zijn met hartelijke medewerkers die belangstelling tonen voor 

bewoners en collega's en je het gevoel geven welkom te zijn; een plek dus waar mensen graag 
willen wonen. Hulpvaardig zijn we in de zin van kundig in het dienstverlenen en kundig in het 
verlenen van zorg. Omdat wij in kleine zelforganiserende teams werken bieden wij veel ruimte 
voor eigen initiatief en zelfontplooiing en zijn wij in staat flexibel en adequaat in te spelen op 
specifieke zorgwensen. Samen kijken wij naar de mogelijkheden, samen zoeken wij naar de 
beste oplossing. Want samen werkt het beter. 
 

Jouw functie: 
De kern van de functie is samen met de Coördinator Flexpool zorg te dragen voor een flexibele 
en efficiënte inzet van flexmedewerkers, het invullen van de tekorten ten aanzien van 
zorgdiensten van de diensten V&V en Thuiszorg en het verrichten van diverse administratieve 
werkzaamheden. 
 

Jouw kwaliteiten: 
 Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau  

 Bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk 
 Je bent goed in plannen en weet efficiënt en probleemoplossend om te gaan met rooster- en 

planningsvraagstukken 
 Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om het organisatiebeleid uit te dragen binnen 

de kaders van het zelforganiseren 

 Je kunt meedenken, bent flexibel, creatief en een doorzetter 
 Je kan goed om gaan met tegenstrijdige belangen en weet deze tactvol te benaderen 
 Je kunt zelfstandig werken 
 Je kan goed overweg met softwareprogramma’s als Word en Excel en bij voorkeur heb je 

kennis van het softwareprogramma Aysist.  
 Je hebt affiniteit met ouderenzorg  
 

Wat wij bieden: 
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tot 1 april 2017, voor 16 uur gemiddeld 
per week. Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in 
functiegroep 30.  

 
Solliciteren: 
Jouw sollicitatie met CV kun je voor 24 oktober 2016 richten aan  
de Posten, t.a.v. afdeling HR, De Posten 135, 7544 LR Enschede of via  
de mail solliciteren@deposten.nl. Voor vragen die betrekking hebben op  
de functie kun je contact opnemen met Marijke Wilderink,  
Coördinator Flexpool, 053-4753753 
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