Planner 24-32 uur

Acteon Thuiszorg zoekt per direct voor haar hoofdkantoor in Nijmegen een Planner (m/v) voor 24
tot 32 uur in de week. Als Planner is je hoofdtaak het verzorgen van de planning en coördinatie
van de medewerkers bij cliënten.
Wie zijn wij?
Acteon Thuiszorg BV is een jonge thuiszorgorganisatie, actief in de omgeving Nijmegen, Tilburg, Oss,
Boxmeer, Eindhoven en de Peel. De kleinschaligheid van Acteon Thuiszorg zorgt voor een prettige
zorgverlener-cliënt relatie. Acteon Thuiszorg streeft naar een hoge betrokkenheid van haar
medewerkers. Hierbij zijn kwaliteit, een prettige werksfeer en klantgerichtheid de belangrijkste
uitgangspunten van de dienstverlening.
De functie:
Als Planner is je hoofdtaak het verzorgen van de planning van de huishoudelijke ondersteuning.
Logischerwijs heb je affiniteit met de doelgroepen (ouderen en kwetsbaren) omdat je hier veelvuldig
telefonisch contact mee hebt. Het werken met geautomatiseerde systemen is normaal voor jou en je
gaat op een dienstverlenende en zakelijke wijze om met cliënten en medewerkers. Je vervult je taak
samen met de zorgcoördinator en een andere planner voor een regionaal team van huishoudelijk
hulpen.
Profiel:
Je hebt ervaring binnen een dienstverlenende organisatie. Ervaring met huishoudelijke
ondersteuning en/of WMO processen is zeer gewenst. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en
toont eigen initiatief. Je communiceert duidelijk en overtuigend. Je vergeet echter niet om je aan te
passen aan de doelgroepen en kan daarbij empathie tonen, geduldig blijven maar toch zakelijk. Je
beschikt minimaal over een MBO werk en denk niveau en goede communicatieve vaardigheden.
Wat bieden wij?
•
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie
•
Kantoor werktijden
•
Een leuk en afwisselend team met veel eigen verantwoordelijkheid
•
De mogelijkheid tot verdere opleiding / ontwikkeling
•
Een salaris conform CAO VVT (fwg 30 incl. eindejaarsuitkering)
Interesse?
Graag ontvangen wij digitaal jouw C.V. (bij voorkeur met foto) met korte motivatie via
werken@acteonthuiszorg.nl
Indien je voor 5 april geen reactie van ons hebt ontvangen starten wij de procedure op met andere
kandidaten.

