Ben jij een roostertalent en op zoek naar werkgeluk?
Ben jij een roostertalent en wil jij je kennis graag
binnen de Posten inzetten? Vind je het leuk om onze zorgteams
te ondersteunen bij het plannen en roosteren van hun diensten?
Kun jij hierbij overstijgend denken en ben je bereid van de
gebaande paden af te wijken?
Dan ben jij onze nieuwe collega in de functie van:

Medewerker planning (16 uur p/w)
Als medewerker planning weet je als geen ander hoe belangrijk het is voor klanten en teams om een goed en efficiënt
werkrooster te hebben. Je bent dan ook voortdurend bezig om de teams te coachen bij het maken van de roosters,
waarbij je de balans weet te vinden tussen de wensen van de klant en onze medewerkers. Je adviseert de teams en
weet creatief om te gaan met rooster technische vraagstukken, zowel op teamniveau als team overstijgend. Je werkt
nauw samen met de roosteraars / planners en leidinggevende van de teams.
Daarnaast ben je bezig om knelpunten op te lossen en kijk je naar een efficiëntie planning en logistiek (denk aan
reistijden, route lengtes en productie). Je zorgt voor een goede basis planning, gaat uitdagingen niet uit de weg en
door je probleemoplossend vermogen creëer je rust binnen de teams.
JIJ
•
•
•
•
•
•
•

bent een enthousiaste, oplossingsgerichte en stevige persoonlijkheid met talent voor roosteren
hebt een duidelijke visie op je vak en kunt dit op een enthousiaste wijze overbrengen op onze teams
hebt oog voor gezond en veilig roosteren een draagt bij aan de kwaliteit van zorg door correcte roostering
kunt goed zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om samen te werken met je collega’s
hebt HBO werk- en denkniveau
hebt affiniteit met werken in de zorg
hebt kennis van het roostersysteem ONS (Nedap)

WIJ BIEDEN

•
•
•
•
•

een inspirerende werk- en leeromgeving met betrokken en gezellige collega’s
een jaarcontract (met optie tot verlenging)
salaris volgens de CAO VVT
volop mogelijkheden om je talenten te ontplooien en ontwikkelen
goede arbeidsvoorwaarden

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatie en CV voor 30 september a.s. naar solliciteren@deposten.nl.
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marijke Wilderink of Romy Eradus, via 0534753753.

