
Traineeship planning en 
logistiek in de zorg
Hoe houden we de zorg ook in de toekomst 

nog betaalbaar? Hoe zorgen we ervoor dat 

er genoeg personeel is om de zorg te leveren 

in tijden dat de arbeidsmarkt steeds krapper 

wordt? Hoe kan digitalisering ons helpen de 

zorg toekomstbestendiger te maken?

Al deze vragen maken de zorg tot een 

boeiend werkveld waar uitdagende 

carrièremogelijkheden liggen. 

Het traineeship planning en logistiek in de 

zorg is dé toegang naar een boeiende carrière 

binnen een betekenisvolle sector. Tijdens het 

traineeship ga je 1,5 jaar concreet aan de slag 

in een logistieke functie in een ziekenhuis, 

volg je gemiddeld 4 uur per week een intensief 

opleidingsprogramma en word je persoonlijk 

begeleid en gecoacht. 

Maak jij straks het  
    verschil in de zorg?

VOOR DE YOUNG PROFESSIONAL 

Die impact wil 

maken in de zorg

“De coronapandemie 

heeft laten zien hoe 

belangrijk het is om 

experts in de zorg 

te hebben op het 

gebied van planning & 

logistiek” 

Viktor Molkenboer
LUMC

helloplanner.nl



Wat ga je doen?

Het traineeship bestaat uit een combinatie van werken en leren. Gedurende een periode 

van 16 maanden ga je concreet aan de slag in een plannings- of logistieke functie binnen 

een ziekenhuis. Je leert de zorg kennen en doet concrete werkervaring op. Gedurende 

deze periode word je persoonlijk begeleid en gecoacht.  

Naast het praktijkdeel volg je het Excellence Program Health Capacity & Resource 

Planning, dé leergang tot capaciteitsadviseur en  -manager in de zorg. Daarnaast ga je in 

het uitdagende soft skills programma met de andere trainees aan de slag met persoonlijk 

leiderschap, conflicthantering, samenwerking en communicatie- en adviesvaardigheden.

Waarom?

• De eerste stap van jouw carrière als capaciteitsspecialist in de zorg.

• Uitzicht op een vaste baan en uitstekende doorgroeimogelijkheden.

• Een uitgebreid en intensief opleidingsprogramma, volledig betaald.

• Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

• Direct concreet aan de slag in de praktijk.

• Een bruto salaris van € 2.400 - € 2.600 o.b.v. 38 uur per week.

• 8% vakantiegeld, reiskostenvergoeding en pensioen na 26 weken. 

Wat neem jij mee?

• Een afgeronde HBO/WO opleiding

• Affiniteit met planning & logistiek

• Analytisch denkvermogen 

en uitstekende sociale & 

communicatieve vaardigheden

• Assertiviteit & stevigheid

TRAINEESHIP PLANNING EN LOGISTIEK IN DE ZORG

Een vaste baan gecombineerd met 

een uitdagend opleidingsprogramma

Je bent ambitieus, wilt impact maken in de zorg en gelooft in een 
carrière op het gebied van planning en logistiek. Het traineeship 

planning en logistiek van Hello! Planner brengt jouw carrière in een 

stroomversnelling. 

Ben je HBO/WO opgeleid en sta je aan het begin van je carrière? Wij 

dagen je uit om te investeren in jouw persoonlijke en vakinhoudelijke 

ontwikkeling. Tegelijkertijd doe je ervaring op in de praktijk en ben je 

bezig planning en logistiek naar een hoger niveau te tillen in de zorg. 

“Het traineeship sloot 

super goed aan op 

mijn studie Logistics 

Engineering” 

Ilse Foks
LUMC
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Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie of solliciteer direct via onze website. 
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Voor wie?

Het traineeship is interessant voor iedereen die ambitieus is en gelooft in een carrière binnen de zorg op het gebied 

van planning en logistiek. Je bent recent afgestudeerd, wil graag het verschil maken en bent op zoek naar uitdagende  

carrièrekansen binnen één van de meest dynamische  sectoren van de Nederlandse economie. Aan het einde van 

het traineeship ben jij klaar om door te groeien naar een rol als tactisch planner, capaciteitsspecialist, teamleider of 

projectleider.


