Sigma Zorg is op zoek naar een Planner Wmo
Sigma Zorg is een thuiszorgorganisatie die ruim 10 jaar bestaat en zorg levert in Amsterdam. Sigma Zorg
bestaat uit een divers team en hecht belang aan professionele zorg in een vertrouwde omgeving. Wij zijn
op zoek naar een:

Planner
(30-32 uur / 4 dagen per week)
Wat ga je doen?
Sigma Zorg bestaat uit drie verschillende teams die dagelijks zorg leveren bij onze cliënten. Het gaat om de
teams Wijkverpleging, Hulp bij het Huishouden en Ambulante Ondersteuning.
Samen met een collega-planner ben je verantwoordelijk voor de volledige operationele planning van de
zorg bij de cliënten thuis, waarbij de nadruk van jouw werkzaamheden ligt op de planning van de teams
Hulp bij het huishouden en Ambulante ondersteuning.

De hoofdtaken zijn het verzorgen van de planning en het uitvoeren van alle bijbehorende administratieve
taken. Je koppelt medewerkers aan cliënten en bewaakt de voortgang. Dit doe je door regelmatig contact te
onderhouden met alle betrokkenen. Je voert mutaties door in het systeem en draagt zorg voor vervanging
bij ziekte van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe cliënten, je voert
intakegesprekken bij de cliënten thuis en stelt op basis hiervan een ondersteuningsplan op in het
gemeentelijk systeem (RIS). Daarnaast fungeer je als contactpersoon voor de gemeente m.b.t. de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Het spreekt voor zich dat bij afwezigheid van je collega de planning
door jou wordt overgenomen en andersom.

Sigma Zorg is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor noodgevallen (achterwacht). Jij zult vanuit jouw
functie ook een aantal dagen per maand de rol van Achterwacht vervullen, hetgeen inhoudt dat jij tussen
17:00 en 09:00 uur telefonisch bereikbaar bent voor noodgevallen vanuit de wijk.

Functie eisen:
•

Minimaal MBO niveau;

•

Ervaring als planner en ervaring met de Wet maatschappelijke ondersteuning
(ervaring in de zorgsector is een pré);

•

Ervaring met automatiseringssysteem Thuiszorgplanner en RIS is een pré;

•

Beschikbaar voor minimaal 30 uur per week

•

Kan goed werken met Microsoft office (Excel, Word);

•

Woonachtig in Amsterdam;

Wat biedt Sigma Zorg:
•

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT;

•

Grote mate van zelfstandigheid;

•

Prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s;

•

Cliënten en een organisatie die jouw inzet waarderen.

Wat onderscheidt Sigma Zorg van andere thuiszorg organisaties?
Bij Sigma Zorg staan onze medewerkers centraal en wordt gestreefd naar optimale
medewerkerstevredenheid en teamspirit. De medewerkers van Sigma Zorg worden zeer gewaardeerd.
Sigma Zorg kent de medewerker persoonlijk en luistert naar de wensen. Wij hechten veel waarde aan je
persoonlijke ontwikkeling!

Wat willen we van jou?
Als het je leuk lijkt om ons team te komen versterken en je herkent jezelf in bovenstaande, dan wil ik je
vragen om zo snel mogelijk te reageren! Stuur je CV met motivatie naar hrm@sigmazorg.nl en je ontvangt
binnen 5 dagen een reactie van ons.

Contactpersoon
Mevr. N. el Morabeti, HR
(020) 334 2887

