Roosterplanner/applicatiebeheerder
(24 uur)
Wie zijn wij?

Wij zijn Diagnost-IQ, vanuit drie locaties (Dijklander Ziekenhuis Hoorn, Dijklander Ziekenhuis Purmerend en
het Zaans Medisch Centrum) vormen wij een jong en dynamisch bedrijf voor klinische chemie. Met circa 200
medewerkers bieden wij kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan ter ondersteuning van het
diagnostiek– en behandeltraject van onze zorgverleners in de regio Noord-Holland.
Samen gaan we voor het versterken, ondersteunen en vernieuwen van de eerste- en tweedelijns
gezondheidszorg. We doen dit door ons te richten op innovatie en samenwerkingen aan te gaan met medisch
specialisten, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners.
Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven roosterplanner/applicatiebeheerder voor 24 uur in de week.
De standplaats is het hoofdkantoor in Hoorn, maar indien nodig zal je ook op de locaties Purmerend of
Zaandam aanwezig zijn.
Je nieuwe baan
Jij wordt verantwoordelijk voor een efficiënte personeelsplanning en voor het actueel en efficiënt inrichten
van de roosterapplicatie en het aanleveren van rapportages aan het management. Het geeft jou energie om
een zo optimaal mogelijke planning te realiseren en support te bieden aan de eindgebruikers van de
roosterapplicatie. Samen met de andere roosterplanner/applicatiebeheerder houd je continu in de gaten of
vraag en aanbod van personeel op elkaar aansluiten en beheer jij het roosterplanningssysteem. Vanuit je
kennis en ervaring vind je het leuk om mee te werken aan verbetering en vernieuwing van onze applicatie.
Wie ben jij?
Met een open en positieve houding begin jij een werkdag. In contact met anderen ben je luisterend, hulpvaardig
en overtuigend. Je hebt gevoel voor systematiek en ordelijkheid en denkt in oplossingen. Door jouw analytische
instelling en sterke communicatieve vaardigheden signaleer en verbeter je knelpunten op gebied van planning
en applicatiebeheer. Op een adequate wijze los jij complexe puzzelvraagstukken en systeemcomplicaties op.
Is jouw interesse al gewekt? Dan gaan wij ervan uit dat je beschikt over een afgeronde opleiding gericht op
planning en applicatiebeheer. Daarnaast ben je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, geldende
procedures en richtlijnen. Ervaring met Rostar CAS en of in de zorg zien wij als een pré.
Wat bieden we jou?
Een afwisselende, zelfstandige functie waar je veel ruimte zult krijgen om deze zo optimaal mogelijk in te vullen.
Eenmaal binnen? Dan zal je direct proeven van onze informele cultuur en korte lijnen die bijdragen aan een
prettige en open sfeer. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao ziekenhuizen. Onderdeel hiervan is
een 13e maand, vakantiegeld en goede pensionering bij PFZW. Het salaris bedraagt max. €3.468 bruto per
maand, op basis van 36 uur per week, FWG 45.
Verder bieden we jou:
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband*;
 Korting op jouw sportabonnement en een aantrekkelijk fietsplan;
 Onbeperkt toegang tot het uitgebreide trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz en
mogelijkheid tot volgen van aanvullende opleidingen in jouw vakgebied.
*De aanstelling ligt anders indien je al werkzaam bent binnen Diagnost-IQ.

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature? Leuk! We ontvangen graag jouw cv en
sollicitatiebrief (incl. motivatie) op het volgende mailadres: HRM@comicro.nl. Eerst meer informatie? Neem dan
contact op met Coos Molenaar, Afdelingsmanager Hoorn via c.s.molenaar@dijklander.nl.
Reageren kan vóór 24 juli 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 31.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

