
                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij. 
EBS is een Nederlands openbaar vervoerbedrijf en verzorgt sinds 2011 het openbaar 
vervoer in de concessie Waterland. Afgelopen jaar zijn daar de concessies Voorne Putten 
en Rozenburg en Haaglanden Streek bij gekomen. Wij zijn een ambitieus snelgroeiend 
Nederlands openbaar vervoerbedrijf waarbij de reiziger en kwaliteit voorop staan. Achter 
de schermen is er dagelijks een dynamische wereld actief met collega’s die zich bezig 
houden met dienstregelingen, marketing, roosters, planning, haltes, communicatie, ICT, 
klantenservice, financiën, human resources, infra, cao, techniek, facilitaire zaken en nog 
veel meer. Onze kernwaarden verantwoordelijkheid, verbinding, duurzaam en open en 
transparant laten wij graag terugkomen in alle facetten van de bedrijfsvoering. 
 

Voor de concessie Waterland zijn wij per direct op zoek naar een 

Roostermaker 
 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in het openbaar vervoer en van Hastus; 
iemand die met slimme roosters de juiste balans kan vinden tussen de bedrijfsbelangen 
en de chauffeursbelangen. Het gaat om een fulltime dienstverband. 
 
Functie: 
- Als roostermaker ben je verantwoordelijk voor het efficiënt uitwerken van de EBS-

dienstregeling naar diensten en rouleringen voor de buschauffeurs; 
- Je beoordeelt de impact van de concessie-eisen, de dienstregeling, het 

aansluitschema en herindeling van de infrastructuur op de opbouw van efficiënte 
diensten; 

- Je werkt nauw samen met de vervoerkundige en bepaalt o.b.v. bezetting welk type 
bus wordt ingezet op welke ritten; 

- Je beheert lopende diensten en rouleringen in Hastus (specifieke applicatie voor het 
openbaar vervoer) en evalueert de dienstregeling op bedrijfseconomische gronden 
(effect van stationnementen en min-uren op de productiviteit; 

- Je neemt actief deel aan projecten, tenders en evenementen; 
- Je levert voortduren een bijdrage aan het verbeteren van werkprocessen en 

werkafspraken; 
- Je voert overleg met diensten- en rooster commissie (medezeggenschap). 
 
Profiel: 
- Je hebt een aantal jaren succesvolle ervaring in het maken van roosters binnen de 

openbaar vervoer sector en ervaring met Hastus; 
- Je beschikt over HBO werk en denk niveau verworven via opleiding (logistiek en/of 

mobiliteit); 
- Je bent planmatig en resultaatgericht en je overtuigt makkelijk je omgeving; 
- Je bent flexibel, communiceert uitstekend en houdt ervan problemen te analyseren 

en op te lossen, ook onder druk weet je te presteren; 
- Is plannen, puzzelen, problemen analyseren en oplossen jouw talent, dan is dit een 

zeer interessante carrière-stap voor. 
 
Interesse 
Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan de eisen, mail dan je 
sollicitatiebrief + CV zo snel mogelijk aan hr@ebs-ov.nl. Voor vragen of meer informatie 
kun je mailen naar hr@ebs-ov.nl met in het onderwerp: Roostermaker 
 
Een assessment kan deel uit maken het selectieproces.  

Analytisch Accuraat Flexibel  
 Stressbestendig      Planmatig HBO werk- en denkniveau
  


