Elke dag verwerken wij meer dan 10.000 buisjes bloed en andere lichaamsmaterialen om
de oorzaak van een klacht of ziekte vast te stellen of om de voortgang van een ziekte of
genezingsproces te kunnen volgen. Hiermee is Atalmedial één van de grotere medisch
diagnostische centra van Nederland, met ruim 700 medewerkers. Ook exploiteren we een
grote afdeling Trombosezorg die aan ruim 17.000 patiënten antistollingszorg biedt. Onze
opdrachtgevers zijn huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere
zorgverleners. Bij Atalmedial worden resultaatgericht werken, een klantgerichte houding
en managementidentificatie gestimuleerd.
Ter versterking van onze afdeling roosterplanning zijn wij op zoek naar een:
MEDEWERKER ROOSTERPLANNING
28 - 36 uur per week
De werkomgeving
Het klinisch chemisch laboratorium van Atalmedial is onderverdeeld in een centraal
laboratorium (Amsterdam) en decentrale laboratoria gevestigd in ziekenhuizen (Haarlem,
Hoofddorp, Leiden, Leiderdorp en Amstelveen). De afdeling roosterplanning stelt roosters
op voor het laboratorium. Een optimale planning is een absolute voorwaarde om de
24-uurs dienstverlening die Atalmedial biedt te garanderen. De afdeling roosterplanning
bestaat uit een teammanager en 2 medewerkers roosterplanning. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor het inplannen van analisten, waarbij gezond roosteren en een
optimale bedrijfsvoering in balans behoren te zijn.
Wat ga je doen?
Je bent eerste aanspreekpunt op het gebied van de inrichting en het opstellen voor
meerdere roosters van de laboratoria. Je zorgt voor het tijdig en juist aanleveren van de
roostergegevens aan de betrokkenen. Je beantwoordt de vragen van de desbetreffende
teammanagers en analisten en draagt zorg voor alle (ad hoc) wijzigingen in het rooster
en de weekplanningen. Je bewaakt de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in het
roosterhandboek van het klinisch chemisch laboratorium.
Wat verwachten we van je?
● HBO werk- en denkniveau;
● Ervaring met het maken van roosters/het beheren en inrichten van
roosterprogramma’s (SP Expert);
● Kennis van de werkzaamheden op het klinisch chemisch laboratorium is een pré;
● Kennis van de CAO ziekenhuizen en jaarurensystematiek is een pré.
Je bent in staat op verschillende niveaus contact te maken en te onderhouden. Plannen
zit in je genen. We zoeken voor deze functie een teamspeler met goede communicatieve
vaardigheden die ook zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid durft te nemen.
Je werkt ordelijk en systematisch en kunt snel schakelen zodat je de teammanagers en
analisten maximaal ondersteunt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Wat bieden wij je?
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband bij
goed functioneren. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in
salarisschaal FWG 45 (min. € 2.319,-- max. € 3.322,-- bruto per maand op fulltime
basis) van de CAO Ziekenhuizen. De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering zijn
8,33% van het jaarsalaris. Medewerkers nemen deel aan het pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Verder is er de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve

ziektekostenverzekering. Voor overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden verwijzen wij
graag naar het kopje Arbeidsvoorwaarden en CAO op onze website www.atalmedial.nl
Wil je meer weten?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marloes van Dolder, teammanager
roosterplanning via 06-18560058.
Interesse in deze vacature?
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van je motivatie en CV, kun je tot 25 januari 2021
richten aan vacatures@atalmedial.nl.

