Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Roosteraar

Plateau Integrale Kindcentra
En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Sluitingsdatum: 23 mei 2022
Plateau is in de gemeente Assen dé organisatie voor
primair onderwijs en kinderopvang en biedt
ontwikkeling, onderwijs en opvang voor alle
kinderen in Assen en omgeving met ongeveer 500
medewerkers. Plateau heeft 14 kindcentra en een
leercentrum voor vso (12-20 jaar). De kindcentra
worden als één geheel geleid en de medewerkers
vormen één team, zodat er sprake is van een
doorgaande lijn voor kinderen en jeugdigen. Alle
kindcentra werken vanuit de principes van brede
toegankelijkheid en bereikbaarheid én er is een
brede diversiteit aan pedagogische concepten.
Het bestuurskantoor wordt gevormd door een
actief en enthousiast team van ca 25 collega’s die in
een informele en collegiale sfeer met elkaar
samenwerken.
De collega’s werken binnen de clusters Financiën,
Kwaliteit, HR, Huisvesting & Facilitair en
ondersteunende afdelingen Klantcontact &
Roostering en Secretariaat/Communicatie.
Klantcontact en Roostering (K&R) heeft de
afgelopen periode ingezet op het verder
optimaliseren van het planning- en roosterproces.
Daarbij is een heldere rolverdeling tussen directies
van de kindcentra, de coördinator K&R en
roosteraars het uitgangspunt. Verder is het team
bezig met meer uitwisselbaarheid van taken tussen
de collega’s van klantcontact en roostering.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste professional
die het als een uitdaging ziet om zo effectief
mogelijk en met creativiteit de bezetting op de
locaties op orde te krijgen.

Kern van de functie
De hoofdtaak is het maken van de basisroosters
voor ca 150 pedagogisch medewerkers
(kinderdagverblijf, peuter-opvang en
buitenschoolse opvang). Er wordt per locatie een
basisrooster gemaakt waarbij de roosteraar
rekening houdt met actuele wet- en regelgeving,
kwalificaties van medewerkers etc.
Daarnaast komen de volgende werkzaamheden
voor:
• Signaleren van knelpunten en
efficiëntiemogelijkheden bijvoorbeeld bij
specifieke situaties en vanuit
kostenoverwegingen.
• Beoordelen verlofaanvragen en afstemmen
met de directeur van betreffend
kindcentrum.
• Wisselende weekroosters en
vakantieroosters opstellen.
• Verwerken van mailberichten van collega’s
met diverse vragen m.b.t. roostering en
aanverwant.
• Beoordelen afmeldingen en aanvragen voor
extra kinderopvang in het ouderportaal.
• Draaien van invalpoule-diensten vanaf 7.00
uur (minimaal 1x per week) voor aannemen
van ziekmeldingen en organiseren van
(langdurige) vervanging.

Over jou
Je hebt een MBO 4 opleiding afgerond. Je bent
bekwaam in het analyseren van vraagstukken en
puzzels leggen in de planning. Daarnaast heb je bij
voorkeur ook planningservaring binnen de
kinderopvang. In onze dynamische omgeving met
allerlei vragen vanuit de kinderopvang creëer je
overzicht, stelt de juiste prioriteiten en werk je
planmatig. Je bent stressbestendig, service- en
klantgericht, proactief en flexibel. Daarbij laat je
creativiteit en probleem oplossend vermogen zien.
Ons aanbod
We bieden een uitdagende functie van 28-32 uur
per week met een proeftijd van twee maanden. Je
bent bij voorkeur beschikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag. De exacte werkdagen en
tijden worden in overleg bepaald. Bij deze functie
hoort een passende beloning conform schaal 7 cao
Kinderopvang, € 2435 - € 3221.

Informatie en sollicitatie
Voor informatie over Plateau kun je kijken op de
website www.plateau-assen.nl of www.plateaukinderopvang.nl en bellen met Jan Wierenga,
coördinator Klantcontact en Roostering, 0683523630.
Er is een gelijktijdige in- en externe oproep voor
deze vacature uitgezet.
Jouw sollicitatiebrief inclusief CV kun je zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 23 mei 2022 per e-mail
sturen aan secretariaat@plateau-assen.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 31 mei
2022.

