VACATURE PLANNER HUISHOUDELIJKE HULP
Wil jij echt iets voor een ander betekenen en werken in een klein team? De Schakel
Huishoudelijke Hulp biedt ondersteuning in de huishouding vanuit de Wmo. Wij vormen de
schakel tussen cliënt, collega en gemeente en zorgen voor een schoon en leefbaar (t)huis.
Voor de regio Zuidwest-Drenthe zijn we op zoek naar een sociale planner, met
administratieve vaardigheden. Je werkt voornamelijk vanuit huis, maar bezoekt ook cliënten
in de regio. Daarnaast vul je de planner in de regio Friesland aan, en andersom.
Jij bent de schakel tussen cliënten, collega’s en gemeenten door als planner het contact te
onderhouden, met als doel vraag en aanbod voor de zorgverlening te koppelen. Je zorgt er
voor dat de huishoudelijke hulpen effectief en efficiënt ingezet worden. Dit doe je tevens
door ook op intakegesprek te gaan, Nieuwe cliënten, wijzigingen, etc. dienen accuraat
verwerkt te worden, zodat alle cliënten van De Schakel huishoudelijke hulp krijgen,
Daarnaast ben je administratief zeer vaardig en heb je ervaring met boekhouding.
Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau;
Ervaring met plannen (met geautomatiseerde systemen);
Goede communicatieve vaardigheden;
Goede administratieve vaardigheden, bij voorkeur ook boekhoudkundig;
Je bent proactief, flexibel, zorgvuldig en kritisch (op jezelf en anderen);
Je bent stressbestendig;
Je bent integer en betrouwbaar
Je werkt op vrijdag, overige dagen in overleg;
In bezit van een auto;
Woonachtig in de omgeving Zuidwest-Drenthe.

Wat mag je verwachten?
Wie werkt met een warm hart, verdient zelf ook het allerbeste. Zodra je start als planner mag
je rekenen op een contract binnen de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
(VVT).
Wat krijg je?
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris (FWG 35, conform CAO VVT);
een contract voor minimaal 16 uur per week;
8% vakantiegeld over bruto jaarsalaris;
een eindejaarsuitkering van 8,33% van je brutoloon;
een pensioenregeling bij Zorg & Welzijn;
een jaarcontract met kans op verlenging.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan vandaag nog door je sollicitatie te mailen
naar info@deschakelvooru.nl.
Vragen beantwoorden wij graag, neem hiervoor contact op met Evelyn Noordzij, tel. 0513443848 of mail naar info@deschakelvooru.nl.
Stuur je sollicitatie naar info@deschakelvooru.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

