Roosterplanner
PROKINO KINDEROPVANG EN ZORG MAASBRACHT
Ben jij een enthousiaste, proactieve planner en wil jij je eigen functie helpen creëren?
Ben je communicatief sterk, zelfstandig,oplossingsgericht, stressbestendig en ben je een teamspeler met
overtuigingskracht?
Ben je vaardig met MS office (Excel) en heb je kennis van automatiseringssystemen op gebied van planning?
Ben je in het bezit van een afgeronde mbo-4 opleiding, aangevuld met ruime ervaring als planner en een
opleiding op het gebied van personele planning?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de regio Limburg zijn wij op zoek naar een roosterplanner van de pedagogisch- en en zorgmedewerkers. Het
gaat om een functie voor 20 tot 24 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je stelt een kwalitatieve en kwantitatieve personele planning op, waarbij je rekening houdt met de bezetting
op de groepen door de kindplanning, BKR en arbeidstijdenwet vanuit verschillende cao’s te hanteren.
Je maakt dagelijkse wijzigingen in het rooster naar aanleiding van inkomende verzoeken of verstoringen in
het rooster door bijvoorbeeld ziekmeldingen.
Je houdt rekening met contractuele en individuele afspraken met medewerkers en aanwijzingen vanuit de
leidinggevenden.
Je informeert en beantwoordt vragen van medewerkers over de planning, verlofuren en meer-uren.
Je inventariseert verlof- en vakantieaanvragen en brengt advies uit aan de leidinggevende.
Je signaleert structurele problemen in de personele bezetting en je adviseert de leidinggevende hierover.
Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse urenregistratie en laat de leidinggevende deze accorderen.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens cao Kinderopvang schaal 7 (salaris tussen €2333 en €3089 bij fulltime dienstverband)
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met John Logtenberg, locatiemanager, via 06-23453517.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 20 september een korte motivatie en je cv naar
vacaturelimburg@prokino.nl met als onderwerp; Vacature roosterplanner.

We zien uit naar je reactie!
José:
“Het is zo fijn om de bezetting alsnog rond te
krijgen in de vakanties. Ouders kunnen echt
op ons bouwen.”

