Instituut

Ve r b e e t e n

Wij hebben een vacature voor een:

Planner

32 uur per week
Je komt werken op onze polikliniek. Dit team maakt onderdeel uit van het
bestralingsvoorbereidingsproces op de afdeling Radiotherapie. Het team
polikliniek bestaat polikliniek assistenten, medewerkers receptie,
doktersassistenten en planners die samen verantwoordelijk zijn voor de
eerste ontvangst, begeleiding, planning en start van de behandeling van
patiënten in Instituut Verbeeten.
Als planner plan je alle afspraken voor patiënten. Je houdt daarbij rekening
met de wensen van de patiënt, de beschikbare medewerkers en artsen,
de toestelcapaciteit op de verschillende locaties en verschillende
specialisaties van zowel medewerkers als apparatuur. Je informeert de
patiënt over de gemaakte behandelafspraken en zorgt dat alle planningen
op de juiste manier in het systeem komen. Daarnaast neem je deel aan
overlegvormen ten behoeve van afstemming van de benodigde capaciteit
en resources.
Wat breng je mee?
Je hebt een MBO/HBO diploma voor een administratieve opleiding. Een
paar jaar ervaring als planner binnen een gezondheidszorg omgeving is
een pré. Ervaring met plannen van afspraken en afsprakenreeksen is een
vereiste. Je hebt kennis van medisch terminologie. Je hebt uiteraard goede
sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent flexibel en kan goed
omgaan met werkdruk. Je bent integer en kwaliteitsgericht. Ook beschik je
over een groot verandervermogen en bereidheid tot participatie op gebied
van projecten en kwaliteitsverbetering.
Wat bieden wij jou?
Een dynamische en op ontwikkeling gerichte omgeving waarin de patiënt
voorop staat, waar enthousiaste zorgprofessionals met moderne
apparatuur de best mogelijke zorg leveren. Je krijgt van ons een
verantwoordelijke en afwisselende baan waarin je het verschil kan
betekenen voor de patiënt. We nemen je aan voor 1 jaar met zicht op een
contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in
FWG-functiegroep 35 (€ 1938,- / € 2882,-). Je salaris wordt gebaseerd op
opleiding en ervaring.

De kracht van
Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten levert medisch
specialistische zorg op het gebied
van Radiotherapie en Nucleaire
Geneeskunde.
De manier waarop wij met
patiënten omgaan is de kracht van
Instituut Verbeeten: we bieden
zorg op maat, met aandacht voor
wat patiënten én hun naasten zelf
belangrijk of nodig vinden. Het is
onze missie om alle patiënten de
best mogelijke zorg te bieden met
zo min mogelijk fysieke en
mentale belasting.
Dit doen we door continu te
werken aan het toegankelijk
maken van de nieuwste
technieken die het behandel- en
onderzoekstraject sneller, beter en
vooral patiëntvriendelijker maken.
In 65 jaar zijn wij uitgegroeid tot
een hypermoderne instelling met 3
radiotherapievestigingen in Tilburg,
Breda en Den Bosch. Samen met
zo’n 250 medewerkers behandelen
wij jaarlijks 4500 patiënten en
worden 7000 patiënten onderzocht.
www.verbeeten.nl

Informatie en solliciteren
Herken jij jezelf in deze vacature en wil je kennismaken met ons? Stuur
dan voor 18 november 2021 je motivatie en CV naar sollicitatie@bvi.nl.
Voor meer informatie: neem contact op met Mariëlle van den Eijnden,
‘Ik werk hier graag omdat het een
teamleider a.i., telefoonnr. 013 - 594 76 34.
veelzijdige werkomgeving is met
Je ontvangt uiterlijk 22 november een reactie op je sollicitatie.
betrokken collega’s. We dragen
We sturen geen ontvangstbevestiging. De sollicitatiegesprekken
samen bij aan de behandeling van
vinden plaats op donderdag 25 november. Bij indiensttreding vragen
patiënten in Instituut Verbeeten’.
wij een VOG. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.
- medewerker Poli RT
#dekrachtvansamen

