
     

    

Roosterplanner MIND Korrelatie 
(12 uur verdeeld over 3 dagen) 

 
Wie zijn wij 
 
MIND Korrelatie is onderdeel van MIND en houdt zich bezig met anonieme, professionele, psychische 
en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. De hulpverlening is telefonisch of online. 
 
Bij MIND Korrelatie werken deskundige hulpverleners. Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig 
door naar passende hulp. De hulpverleners werken volgens geldende standaarden en richtlijnen voor 
zorgvuldige en professionele hulpverlening. De hulplijn is geopend van 09.00 – 21.00 uur.  
 
Wil je meer weten over wat MIND doet, kijk dan op www.wijzijnmind.nl. 
 

Wat zoeken wij  
 

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die inzetplanning doet van de hulpverleners van MIND 
Korrelatie. De inzetplanning vraagt iemand die tenminste 3 dagen van 4 uur beschikbaar is. 
 
Wat ga je doen 

• Je draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief effectief rooster in een digitaal roostersysteem 
(HRvanNU) en organiseert zo een adequate bezetting tussen 09.00 en 21.00 uur. Je 
informeert de hulpverleners tijdig en goed. 

• Je stuurt de planning waar nodig bij en maakt daarbij zelfstandig overwogen keuzes binnen 
de kaders die gesteld zijn.  

• Je monitort continu de bezetting op basis van de data die beschikbaar zijn over onder meer 
inzet van hulpverleners, drukte op de lijnen en wachttijden op diverse dagen in de week en 
tijdstippen, verlofaanvragen, ad hoc aanvragen etc.  

• Je verdeelt maandelijks alle diensten. 

• Je controleert maandelijks de gewerkte uren en corrigeert dit eventueel in het 
roostersysteem. 

• Je attendeert medewerkers op het inplannen van vakanties.   

• Overige organisatorische taken.  
 

 
Wie ben jij 

• Je hebt minimaal een MBO-4 werk- en denkniveau. 
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met digitaal roosteren. 
• Je bent vindingrijk en flexibel in het afstemmen en oplossen van problemen en stelt 

zelfstandig prioriteiten binnen de geldende richtlijnen.  
• Je werkt aantoonbaar nauwkeurig. 

http://www.wijzijnmind/


• Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen en kunt 
communiceren met alle lagen in de organisatie.  

• Je staat stevig in je schoen en bent proactief in het signaleren van de behoefte en 
oplossingen.  

• Ervaring met HRvanNU is een pre.  
 
Wij bieden 
 

• Een afwisselende functie in een dynamische organisatie. 
• De functie wordt gewaardeerd in schaal 7 van de CAO Sociaal Werk / W&MD (min. € 2.564, 

max. € 3.581, excl. Individueel Keuzebudget. E.e.a. afhankelijk van opleiding en ervaring). 
• In eerste instantie bieden we een jaarcontract.   
• Standplaats centrum Amersfoort (naast het NS station). 
• Mogelijkheden tot gedeeltelijk thuiswerken.  
• Een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.  

 
 
Solliciteren?  
Ben je enthousiast en wil jij je sterk maken voor mensen met psychische problemen in Nederland? 
Stuur dan je sollicitatie met een heldere motivatie en cv uiterlijk op 20 maart 2022 naar de afdeling 
P&O van MIND via vacature@wijzijnmind.nl 
 
Informatie 
Wil je eerst meer informatie, stuur dan een mail naar personeelszaken@wijzijnmind.nl.  
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij je ook graag naar onze website 
www.wijzijnmind.nl  (daar vind je o.a. jaarverslagen en het meerjarenbeleidsplan 2020-2025). 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 
naar de interne kandidaat.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatureplaatsing wordt niet op prijs gesteld.  
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