
 

 

De Meerkamp is een groot, toonaangevend zwembad in Amstelveen. Met de vier binnenbaden bieden we 
jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers een breed scala aan begeleide watersporten, verschillende zwemlessen, 
banenzwemmen, familiezwemmen en diverse spelprogramma’s tijdens de schoolvakanties. In de 
zomerperiode is tevens ons buitenterrein geopend, met de twee buitenbaden en de grote speelweide zijn 
er in deze periode volop mogelijkheden voor sport, spel en ontspanning in de buitenlucht.  

Om nog meer bezoekers te kunnen ontvangen, gaat De Meerkamp in de nabije toekomst uitbreiden met 
een nieuw aan te bouwen bad. De plannen voor de uitbreiding van ons badwater worden momenteel 
ontwikkeld en zullen verder moeten worden uitgewerkt om vervolgens in bedrijf te worden genomen. 
  
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
 

Planner (M/V) 
24 – 30 uur per week 

 
Ben jij een enthousiaste en proactieve Planner, denk jij in oplossingen? Dan zoeken wij jou! 
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
Als planner bij zwembad de Meerkamp ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de personele 
planning van onze 45 vaste medewerkers en flexibele krachten. Een uitdagende puzzel die je dankzij jouw 
ervaring en de input vanuit de organisatie goed kunt leggen. In jouw roosters verwerk je naast de reguliere 
diensten, ook de verlofuren, de verplichte trainingen en opleidingen, werkoverleggen en eventuele ziekte 
uren. Je creëert een goede balans tussen medewerkerstevredenheid en efficiency, waarbij je rekening 
houdt met beschikbaarheid, competenties en de wet- en regelgeving vanuit de Cao Zwembaden. 
Periodiek en adhoc lever je rapportages op en geef je inzicht in resultaten. Je signaleert verbeterpunten en 
vertaalt dit naar uitgewerkte verbetervoorstellen, uiteraard speel je een grote rol bij de implementatie van 
deze voorstellen. 
De Planner maakt onderdeel uit van het HR team, bestaande uit twee medewerkers HR en de senior 
manager HR, en werkt nauw samen met de teamleiders en manager van de Meerkamp. 
 
Wat zoeken wij? 
Je hebt MBO+ werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar ervaring met het maken van roosters en een 
planning, bij voorkeur in de zwembranche. Je hebt kennis van de actuele HR-regelgeving, de werking van 
de Cao en je bent bekend met de zwem/sportbranche. Je hebt ervaring met het planningsysteem Tactiplan 
of een vergelijkbaar planningssysteem. Bij tijdsdruk weet jij goed te presteren en je stelt je flexibel en 
oplossingsgericht op bij onverwachtse veranderingen. Natuurlijk werk je heel zorgvuldig en denk je altijd 
een aantal stappen vooruit. Binnen het team stel jij je op als betrouwbaar en integer, je bent een echte 
professional met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Al met al ben je een betrokken, communicatief 
vaardige teamplayer met een goede dosis humor. 
Vanwege onze openingstijden kunnen de werkzaamheden ook deels buiten de reguliere kantooruren 
plaatsvinden. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team. Wat betreft 
arbeidsvoorwaarden val je onder de Cao Zwembaden en is de functie ingedeeld in schaal 7, met een 
maximum van € 3.249,51 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week. Je ontvangt 
8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, een tegemoetkoming in reiskosten en we bieden je 27 
vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben we een goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis 
gebruik maken van diverse verzekeringen en voorzieningen. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je 
motivatiebrief en CV naar pz@amstelveensport.nl t.a.v. Frouke van Griensven - Senior Manager HR, onder 
vermelding van “vacature Planner”. Reageren op deze vacature kan tot en met 30 september 2021, de 
gesprekken vinden plaats vanaf maandag 4 oktober 2021. De beoogde startdatum is 1 december 2021. 
Overlegging van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te 
kunnen worden. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. 
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