
 

 

 

 

Mienskipssintrum Leppehiem is opzoek naar jou! 
 

Word jij onze nieuwe collega Medewerker Planning? 
 

Wie zoeken we? 

Ben jij een enthousiaste en gedreven Medewerker Planning? Heb je aantoonbare rooster- en 

planervaring, bij voorkeur in de zorgsector? Dan zoeken wij jou!  

 

Wat ga je doen? 

Plannen is een vak! Als personeelsroosteraar maak je dienstroosters voor zorgmedewerkers in een 

geautomatiseerd roostersysteem. Hierbij probeer je een optimale balans te vinden tussen de 

kwaliteits- en bezettingseisen van de afdeling en de wensen van medewerkers. Ook houd je 

rekening met beleid, CAO en de Arbeidstijdenwet (ATW). 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je bent een kei in plannen en creatief in het vinden van oplossingen. Je kunt goed samenwerken en 

communiceren waardoor er een goede samenwerking ontstaat met je collega Medewerker Planning, 

andere collega’s en de rest van de organisatie. Je adviseert en bent de sparringpartner voor de 

Leidinggevende. Een absolute voorwaarde is dat je een stevige persoonlijkheid hebt, daadkrachtig 

en stressbestendig bent.  

Daarnaast is het volgende belangrijk:  

 Je beschikt over aantoonbare rooster- en planningservaring bij voorkeur in de zorgsector en je 

hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 4.  

 Kennis van en ervaring met geautomatiseerde planningsystemen en beschikt over uitstekende 

computervaardigheden. Het werken met NEDAP (ONS) en Aysist (SDB) is een pré voor de 

uitvoer van de functie.  

 Je kunt goed overweg met Microsoft Office in het bijzonder Excel.  

 Je bent zorgvuldig, integer en analytisch, sterk gericht op samenwerking en op het verbeteren 

van resultaat. Waar belangen uiteenlopen, handel je oplossend, duidelijk en consequent. Je 

eigen grenzen en balans verlies je daarbij niet uit het oog.  

 Je hebt inzicht in het plannings- en roosterproces, spelregels en roosterbeleid.  

 Je werkdagen en tijden stem je samen af met je collega Medewerker planning. 

 

Wat bieden we?  

 Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring, in FWG 40 cao VVT. 

 Arbeidsovereenkomst op basis van 24 uur per week in eerste instantie voor één jaar met de 

intentie op onbepaalde tijd. 

 Een uitdagende, gevarieerde baan waar cliënten en collega’s jouw inzet weten te waarderen. 

 

Zin in deze baan?  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je op zoek naar een baan als personeelsplanner? 

Solliciteer dan op deze vacature. Stuur dan voor 6 oktober 2020 een motivatiebrief met CV naar 

personeelszaken@leppehiem.nl t.a.v. Personeelszaken o.v.v. “Medewerker Planning” en wie weet 

kunnen wij jou binnenkort begroeten als onze nieuwe collega. De startdatum voor de functie van 

Planner is zo spoedig mogelijk 

 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken, op telefoonnummer 

0566-654654 (maandag tm donderdag) of per e-mail: personeelszaken@leppehiem.nl 
 

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is voor alle nieuwe 

medewerkers die bij Leppehiem in dienst komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

     Vacature  
 

       24 uur  
     per week  
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