
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ambulancezorg Gelderland-Zuid levert uitstekende ambulancezorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons 
gebied. Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij zijn betrokken professionals, tonen 
eigenaarschap en zijn resultaatgericht.  

 
 

Heb jij ervaring of affiniteit met roosterplanning?  
Kun je goed samenwerken en ben je communicatief sterk?  

 
Wij zoeken een 

 

 Planner 
 

32-36 uur per week 
 

De planner vormt samen met de collega’s het team planbureau en wordt aangestuurd door de manager operations AZGZ. 
 

Wat ga je doen? 
 

• Je plant de dienstroosters van het personeel (cyclisch en flexrooster, volgens roosterreglement), waarbij 
rekening wordt gehouden met cao, arbeidstijdenwet, protocollen en afspraken (balans werk/privé).  

• Je stemt af met medewerkers en leidinggevenden en/of beantwoordt vragen over de planning van 
dienstroosters. Je pakt opengevallen diensten op en stemt diensten af met medewerkers.  

• Je onderhoudt contact met uitzendbureaus en plant de inzet van flexwerkers, waarbij rekening wordt 
gehouden met urgentie en budgettaire afspraken.  

• Je signaleert knelpunten in de roosterplanning, waarbij je in overleg met leidinggevenden oplossingen 
aandraagt en afstemt met de medewerkers.  

• Je controleert van verlof- en urenregistraties.  

• Je levert gegevens aan bij de salarisadministratie en stemt af.  

• Je analyseert en levert informatie aan ten behoeve van rooster-/formatieberekeningen en 
capaciteitsplanning voor de korte en middellange termijn.  

• Je signaleert structurele knelpunten in formatie, capaciteit en (rooster)processen, denkt mee over 
oplossingen en levert voorstellen aan bij leidinggevenden voor mogelijke oplossingen.  

• Je vertaalt nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving naar wijzigingen in het 
planningssysteem. 

• Je voert het functioneel beheer uit van het planprogramma Inplanning: je inventariseert wensen van 
gebruikers en adviseert leidinggevenden over functionele specificaties en wijzigingsverzoeken. 

• Je controleert facturen van uitzendbureaus op juistheid. 

• Je bent bereid om deel te nemen aan piket/achterwacht (cfm CAO ambulancezorg art. 4.13). 
 

Wat breng je mee? 
 

• Aantoonbare ervaring met complexe roosterplanning van meer dan 180 medewerkers. 

• Ervaring met Inplanning (Intus) is een pre. 

• Mbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur een opleiding op het gebied van planning en logistiek en indien 
van toepassing, bereid om een opleiding hiervoor te volgen. 

• Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving (o.a. de Arbeidstijdenwet). 

• Uiteraard ben je zeer kundig in plannen en organiseren, je bent communicatief sterk, vakkundig en 
vasthoudend.  

• Je kunt goed werken in teamverband, je bent integer, flexibel, stressbestendig en stelt duidelijke 
prioriteiten.  

• Je werkt vanuit de kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden we jou? 
 
We bieden je een salaris tot maximaal 
Inpassingsnummer 29, dat is € 3.468,- 
bij een aanstelling van 36 uur volgens 
de CAO Ambulancezorg.  
Dit is een tijdelijke inschaling in 
afwachting van de definitieve 
waardering die rond 1 juli zal worden 
afgerond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd 
intern en extern geplaatst. Bij gelijke 
geschiktheid genieten interne 
kandidaten de voorkeur. 
 
De standplaats is Nijmegen. 
 
De beoogde startdatum is 1 juli 
2022. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd? 
 
Mail je eventuele vragen naar  
Arie van Houwelingen  
arie.van.houwelingen@vrgz.nl  
(bereikbaar v.a. 9 mei).   
 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 20 mei 2022 
 
Mail je reactie naar 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 34-22 en je naam 

 
 

Ambulancezorg Gelderland-Zuid maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  
In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en veertien gemeenten 

samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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