
 

 

Planner Verpleeghuiszorg & Revalidatie 
  28 uur per week 

Het Spectrum De Sterrenlanden 

Ben jij een planner die goed kan organiseren en denkt in oplossingen? Ben jij een pro-actieve doener én 
houd je van afwisseling?  Voor Het Spectrum De Sterrenlanden zoeken wij een communicatief sterke, 
klantgerichte planner die snel schakelt en efficiënte oplossingen bedenkt.  

Jij hebt als planner direct contact met zowel de afdelingsmanagers Verpleeghuiszorg & Revalidatie, als met 
de medewerkers van de diverse teams en het interne flexbureau.  
Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte personeelsplanning van de zorgmedewerkers. Je bent de spin in 
het web wanneer het gaat om het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen bij de 
afdelingsmanager. De resultaten van de planning zijn zichtbaar én voelbaar voor onze klanten: jij kunt dan 
ook goed prioriteiten stellen.  

Verder ben je stressbestendig en flexibel. Je kijkt met de planning en oplossingen verder dan vandaag en 
daarmee maak jij het verschil. Ook al is dit een zelfstandige taak, je werkt ook graag samen met anderen die 
altijd een beroep op jou kunnen doen. Je bent iemand die verder kijkt dan vandaag en daarmee het verschil 
maakt! 

Wat verwachten wij van jou? 
• Mbo werk- en denkniveau;  
• Ervaring in een soortgelijke dynamische (administratieve) functie; 
• Ervaring met geautomatiseerde (planning)systemen; 
• Je hoeft niet per se ervaring te hebben in de zorgsector, maar het is wel fijn als je affiniteit hebt met 

(ouderen)zorg. 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 30) tussen € 1.747 en € 2.468 bruto per maand op basis van 36 uur 
per week. Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring. Deze functie wordt momenteel 
geherwaardeerd, waarbij de mogelijkheid bestaat dat we hieraan een naast hogere FWG schaal koppelen. 
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.   
 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen over deze functie? Bel met Zarada Mastenbroek, afdelingsmanager Revalidatie, of met 
Marjolein van der Vlies, afdelingsmanager PG, bereikbaar via  078 – 617 23 33.  
Solliciteer uiterlijk 13 april via het online sollicitatieformulier op  www.werkenbijhetspectrum.nl. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 17, de wijze waarop wordt nog nader bepaald. 
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