Personeelsplanner / Roostermaker
16 uur per week - Amsterdam
Huisartsenposten Amsterdam kan jouw deskundigheid goed gebruiken
Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoed huisartsenzorg in de avond, nacht en in
het weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost. Bij Huisartsenposten
Amsterdam werken 190 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Om onze organisatie verder te
versterken zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor verschillende functies.
Dit is precies wat jij zoekt!
Als planner ben je medeverantwoordelijk voor de centrale planning van onze ruim 160 triagisten, triagisten
in opleiding en junior triagisten. Je vindt het een uitdaging om roosters op te stellen die goed aansluiten bij
de uitvoering van onze dienstverlening en optimaal inspelen op de beschikbare capaciteit van onze
medewerkers. Je monitort en signaleert knelpunten in de planningen en lost deze adequaat op. Daarnaast
denk je mee en neem je initiatief om het planningsproces te verbeteren en te optimaliseren. Tot je
werkzaamheden behoren ook alle administratieve taken die met de personeelsplanning samenhangen. Je
werkt in een klein en collegiaal team vanuit ons kantoor in het centrum van Amsterdam.
Jouw profiel
 Je bent een fijne collega, deskundig, gedreven, efficiënt en accuraat
 Je weet overzicht te houden, kunt uitstekend organiseren en plannen.
 Je bent klantgericht, sociaal vaardig en je weet goed om te gaan met verschillende belangen
 Je hebt een flexibele werkhouding en je kunt prima werken onder druk
 Je vindt het leuk om veel contacten te onderhouden en regelmatig even te moeten ‘puzzelen’
 Je beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau en hebt ervaring met het plannen van personeel
 Je bent bekend met geautomatiseerde systemen en softwareprogramma’s beheers je snel
 Je hebt goede kennis van Excel en bij voorkeur (enige) kennis van Intershift
Wat zijn de mogelijkheden?
Wij bieden bij aanvang een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week. Het salaris op fulltime basis is
maximaal € 3.413 bruto per maand. Arbeidsvoorwaardelijk is de CAO Huisartsenzorg van toepassing.
Interesse?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie met je cv
naar personeel@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wilt over de functie en
mogelijkheden, neem dan contact op met Lisette Arends (manager posten) op 06-57604128. De
sluitingsdatum van deze vacature is zondag 20 januari 2019.
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