Personeelsplanner
24 – 28 uur per week
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste Personeelsplanner
(regio Drenthe, Friesland, Groningen, standplaats in overleg) voor 24 tot
28 uur per week.
Ben jij een planner in hart en nieren, en weet je zaken goed te
organiseren en te coördineren? En ben je daarnaast zelfstandig en
gemotiveerd en hou je ervan dat geen dag hetzelfde is? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Als jij je werkdag begint, houd jij de telefoon nauwlettend in de gaten.
Deze kan roodgloeiend staan op drukke momenten. Jij zorgt binnen notime voor vervanging! Dit doe jij door lekker te puzzelen en te schuiven
met de planning.
Als planner realiseer je de roostering van de Pedagogisch medewerkers.
Jij bent de verbindende schakel tussen de groepen en de pedagogisch
medewerkers in een functie met veel creativiteit, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.
Wij zoeken een vakkundige collega die inhoud weet te geven aan de
volgende taken:
Jij:






Draagt zorg voor de roostering op de locaties conform de
geldende (wettelijke) regels en afspraken;
Draagt zorg voor de vervanging bij afwezigheid van medewerkers
(ziek, verlof, etc.);
Draagt zorg voor efficiency, met als uitgangspunt de (minimale)
BKR-eisen;
Beheert en coördineert verlofaanvragen aan de hand van de
verlofregels;
Geeft vacature ruimte of krimp in de roostering aan bij de
teammanager.

Wij verwachten dat je:
 Een MBO werk- en denkniveau hebt;
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
overtuigingskracht;
 Beschikt over goede schriftelijke vaardigheden voor het opstellen
van standaard-correspondentie;
 Beschikt over goede computervaardigheden (werken met
systemen);
 Nauwkeurig bent bij het registreren, muteren en archiveren van
gegevens;
 Integer bent bij het verwerken van vertrouwelijke en/of
persoonsgegevens;
 Accuraat en zelfstandig kunt werken;
 Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van
consequenties van ontwikkelingen bent;
 Een gezonde dosis enthousiasme hebt, dat is een must!
Wat wij bieden:
Een super veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden! Een
baan eerst voor de periode van een jaar. Omvang dienstverband:
24–28 uur. Inschaling schaal 6 volgens CAO Kinderopvang.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw persoonlijke
motivatie en CV uiterlijk 7 mei 2021 naar: HR@kidsfirst.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Ina Sijbolts, HR manager via
ina.sijbolts@kidsfirst.nl of 06-83445388.

